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  ...............أن تتخذ للدر والنسل والتسمني ال للعمل  :أحدها،بثالثة رشوطجتب فيها 

عـــام وســـيأيت تفصـــيل رشوطـــه بعـــد   بـــدأ يـــتكلم املصـــنف عـــن زكـــاة الســـائم مـــن هبيمـــة األ

  .قليل

  . نعم، هذه الرشوط الثالثة دليلها االستقراء يف اجلملة

عــاُم مــن اإلبــِل والبقــِر والغــنِم : قــال الرشــط األول ــه البــد أن تكــون األ متخــذًة للــدر "أ

، الــدر هــو مــا ترضــه مــن لــبٍن أو مــا ترضــه مــن ولــٍد، والنســِل هــو الــوالدة "والنســل والتســمني

ــع األوالد، فاألُمــــات داخلــــٌة زكاُهتــــا ُهنــــا،  ــد ويبيــ ـــرتي األُمــــات لتلــ كُأمــــات، بعــــض النــــاس يشـ

ــٌة يف: واألوالد ــي هــــي داخلــ ـــل التــ ــا إن ذبحهــــا قبـ ــروض التجــــارة إذا نــــوى هبــــا التجــــارة وأمــ  عــ

حــوالن احلــول وأكلهــا فإنــه ال زكــاة فيهـــا، وإال أن األصــل أن الولــد يتبــُع األُم إال إذا نــوى بـــه 

  . عروض التجارة فتكون تأخذ حكم عروض التجارة

و لتكـون أي ليسـمنها ليأكلهـا هـذا معنـى التسـمني، أ "للدر والنسِل والتسـمني": إًذا قال

يعهـا لـه، فنقـول ني مشـرتٍي فأ ًضـا حينئـٍذ يكـون : سمينًة ألي سبب، قد يقول ُأسمنها قد يـأ أ

ــروض جتــــارة،  ــا عــ ــام، لكــــن إذا ُكنــــَت اشــــرتيتها لتبيعهــــا فإهنــ عــ حكمهــــا حكــــم زكــــاة ســــائمة األ

عام   . وسيأيت إن شاء اهللا كيف نفرق يف باب العروض بني العروض والسائمة يف األ

  . "للعملال ": قال

مـــل، ال زكـــاَة فيهـــا للســـائمة، مـــا هـــي  مـــل، هـــذه ُتســـمى العوا أي كـــُل مـــن كانـــت عنـــده عوا

مــل، جيعلهــا حلــرث  مــل؟ قــد يكــون للشــخص إبــٌل أو بقــر جيعُلهــا حلمــل املتــاع، هــذه عوا العوا

ين وغريهـــا، كـــل هـــذه  ـــاء مـــن البئـــر مـــن الثـــوا ج ا ًضـــا إلخـــرا األرِض فـــال زكـــاة فيهـــا، جيعُلهـــا أ

  . مل، فال زكاة يف العواملُتسمى عوا 

مـل، »ال زكاة يف العامل«: قال وقد جاء أن النبي  ه ال زكـاة يف العوا ، فدل ذلك عىل أ

  . إال أن يكون من باب عروض التجارة وسيأيت إن شاء اهللا يف حمله

  



 

  

  

 

 

  .........................................................أن تسوم أي ترعى املباح  :الثاين

فرس املصنف  "أن تسوم": ، معنى قوله"الثاين أن تسوم أي ترعى املباح " : يقول الشيخ

ــه ال زكــاة يف غــري الســائمة أن النبــي  يف «: قــال الســوَم بــالرعي للمبــاح، طبًعــا الــدليل عــىل أ

ــُي  ، والنبــــي »الســــائمة الزكــــاة ــيٌح فعنــــدما أعــــرض النبــ ــن البهيمــــِة إىل  فصــ عــــن التعبــــري عــ

  .التعبري بالسائمِة فإن ذكره هذا الوصَف البد أن يكوَن ملعنى؛ ألن اإلعامَل أوىل من اإلمهال

هــو مفهــوٌم وعلــة؛ ألن : وهــذا الوصــف نجعلــه علــًة ال نقــول فقــط إنــه مفهــوم بــل نقــول 

ضـعيف لكـن يقـوي هـذا املفهـوم إذا ُجعـَل علـًة مفهوم اللقب قد يقـول بعـض األصـوليني إنـه 

، وكــالم الرســول  بـأن ُيقــرَن احلكــُم بوصــٍف لــو مل يكــن ذلــك الوصــُف علــًة لــه لكــان ذكــره لغــًوا

 منزهٌه عن اللغو .  

ا فمــن قــال مــن أهــل العلــم أن الســوم لــيس برشــط بنــاًء عــىل أن مفهــوم املخــالف لــيس إذً 

ئن، نعـــم ُنســـلم لـــك ذلـــك مـــع أن مف: بحجـــة، نقـــول هـــوم املخالفـــة حجـــة إذا احتفـــت فيـــه القـــرا

عقليــٌة : لكــن هــذا لــيس مــن بــاب املفهــوم وإنــام هــو مــن بــاب اإليــامِء للعلــة؛ ألن العلــل نوعــان

ــة ــة، والنقليــ ــن اإليــــامء قــــرن احلكــــم بوصــــٍف لــــو مل يكــــن : ونقليــ ــامء واإلمجــــاع، ومــ ــالنص واإليــ بــ

، والرشع منزٌه    . عن ذكره اللغوالوصُف علًة لذلك احلكم لكان ذكره لغوا

أن السائمة فيها زكـاة، دل عـىل أن السـوَم علـٌة فيجـُب : عندما قال فاملقصود أن النبي 

  . أن تكون سائمةً 

مــا معنــى الســوم؟ أي أن تكــوَن ترعــى، مفهــوُم ذلــك قبــل أن نــدخل يف رشط الســوم، أن 

  . ةاملرء إذا كان ال يسوم وإنام يقوم هو بتعليفها بنفسه فإنه حينئٍذ ال زكا

  ما هو رشُط السوم؟ 

ــون "أن ترعــــى": أول يشء قــــال الشــــيخ ــي ال ترعــــى بــــأن تكــ ــًة، التــ ؛ البــــد أن تكــــون راعيــ

  كيف ُتطعم؟ُتطعم فإنه حينئٍذ ال زكاَة فيها، ال زكاة فيها إال أن تكون عروض جتارة، 

ء طعــاٍم هلــا، ُيشــرتى هلــا حشــيٌش أو ُيشــرتى هلــا شــعٌري أو يشــرتى هلــا : ُتطعــم أوًال  إمــا برشــا

  . ا أن ُيشرتى هلا الطعام، هذا واحدإذً هذه القوالب املصنعة، 



 

   
 

 

....................................................................................  

ــة ــا، الــــذي عنــــد: الصــــورة الثانيــ ــتَش هلــ ــة وهــــو يقــــوُم أن ُحيــ ــل البقــــر يف الزريبــ ه بقــــر قــــد جيعــ

عـام، إذا كـان املـرُء هـو الـذي حيـُش  باحلِش هلا، يذهب وحيُش احلشيش ثم يأيت به للبقـر أو لأل

عامه حينئٍذ ال زكاة فيها ألهنا مل ترعى، وهذا معنى قول املصنف عامه فإن أ   . "ترعى": أل

ـت دائـًام وُأكرُرهـا ليس املقا "ترعى املُباح": قال: القيد الثاين بل للمبـاح املُحـرم، ال، وأ

دائـــًام يف ُكتـــب الفقـــه إذا أردت أن تعـــرف املصـــطلح أعـــرف ضـــده ومـــا يقابلـــه، وبضـــدها تتميـــز 

  . األشياءُ 

ــه، بعـــض : ُهنـــامعنـــى املُبـــاح  ـــا قـــد يكـــون لـــه يشٌء يملكـ أي غـــري اململـــوك ألن املـــرء أحياًن

عاَم سـائمًة أم الناس يزرع الربسيم يف مزرعته ثم يطلُق هبا ئمه لرتعى، فهل نقوُل إن هذه األ

  . ال؟ باملصطلح الفقهي ليست سائمة ألهنا رعت اململوَك ومل ترعى املُباح، وضح معي

ا ما مقصود املُباح؟ أي غـري اململـوك، لـيس املقصـود باملبـاح املحـرم، طيـب، أعطـيكم إذً 

  : صورة تكلمنا عنها يف أحد دروسنا

لـــو أن شخًصـــا يملـــُك أرضـــا ثـــم نبـــت يف هـــذه األرض حشـــيٌش واحلشـــيُش مبـــاٌح فرعـــت 

ــايض إن كنــتم تتــذكرون، فهــل تكــوُن ســائمًة رعــت مباًحــا أم  هبائمــه منــه، قلناهــا يف الــدرس ا

  رعت مملوًكا؟ 

بـــَت اهللا  ـــا جـــاء الربيـــع أ فيهـــا  ُأعيـــد الصـــورة؟ واحـــد عنـــده أرض كبـــرية مل يزرعهـــا، 

بـــــت  ــرية  اهللا الكــــأل وأ ـــه الكبـــ ــَة يف أرضــ ــأطلق هـــــذه البهيمــ ـــة فـــ ـــده هبيمـ ــيش وعنــ ـــا احلشـــ فيهـ

فبــدأت تأكــل، الــزرع مل يزرعــه هــو لكنــه نبــَت يف أرضــه، ورعــت الســائمة أكثــر احلــوض، هــل 

كم؟    نقول فيها الزكاة تكوُن سائمًة أم ال؟ ما رأ

ـــول ــيًال آخـــــر، نقــ ـــُد تعلـــ ــل ُأريــ ــن التعليـــ ــحيح لكـــ بـــــك صـــ ــم جوا ــائمة ألن: نعـــ ـــي ســـ هـــــذا  هــ

ـواب املعـامالت يف بـاب إحيـاء  ُهنـاكاحلشيش الـذي رعتـه لـيس مملوًكـا فقـد ذكـر الفقهـاُء  يف أ

أن املُبـــاَح إذا نبـــت يف األرض اململوكـــة فـــال ُيملـــك وإنـــام يكـــون صـــاحبه : املـــوات وقبـــل ذلـــك

  .خمتًصا به هو أوىل من غريه به، ولكنه ال ُيملك



 

  

  

 

 

ل نصاب اإلبل مخسـوفيها شـاة ثـم يف كـل مخـس فأق، اأن تبلغ نصابً  :الثالث، أكثر احلول

  ....................................................................................شاة 

ًضـا، فحينئـٍذ إذا رعتهـا هبيتمـه تكـون رعـت مباًحـا ال مملوًكـا،   ذكروه من باب الغصـب أ

  واضح؟ 

احلـول مـا هـو؟ السـنُة  ُقلنـا، "الرعي أكثر احلولأن يكون ": القيد الثالث: ثم قال الشيخ

القمرية ال الشمسية، والفرُق بني السنة القمرية والشمسية أحد عرش يوًما، فمـن رعـت أكثـر 

  . احلول فإهنا حينئٍذ ُتسمى سائمًة، وإن رعت أقَل من ذلك فإهنا ليست بسائمة

ة يف لو رعت نصف احلول متاًما، هل تكون سا   ئمًة أم ال؟ طيب، عندنا مسأ

ــه صــعب جــًدا حيســبها بــاليوم، : نقــول أوًال  إن النصــف نــادر مــن يســتطيع التقــدير بــه؛ أل

مـــن رعـــت نصـــف احلـــول فـــال تكـــوُن ســـائمة يف ظـــاهر كالمهـــم : وإن ُفـــرَض ذلـــك فإننـــا نقـــول

أن القاعـــدة عنــدهم أن مـــا زاد عــن النصـــف فهـــو أكثــر واألكثـــُر يأخــذ حكـــَم الُكـــل، : والســبب

يس أكثــر وإنــام كثــري، عنــدهم النصــف كثــري، الثلــث فــام زاد كثــري إىل النصــف، وأمــا النصــف فلــ

  . وما فوق النصف فهو أكثر، واألكثر يأخُذ حكم الكل، والكثري ال يأخذ حكم الكل

ومـــر معنـــا الـــدليُل عليـــه قبـــُل وســـيورد املصـــنف  "أن تبلـــَغ نصـــاًبا: الثالـــث" : قـــال الشـــيخ

عا ُهناتفصيل النصاِب    .ميف سائمة األ

  :بدأ يتكلم املصنف أوًال باإلبل فذكَر نصاهبا وما جيُب عند كل مقداٍر منها، فقال

ــا ثبــت عــن النبــي "أقــل نصــاب اإلبــِل مخــٌس ":أوًال   ،  يف الصــحيح بــل يف الصــحيحني

د هبـا اإلبـل، فيكـون املعنـى »ليس فيام دون مخِس زوٍد صدقة «: قال أن النبي  : والزود املـرا

  . ليس فيام دون مخٍس من اإلبِل صدقة

ــا أو أربعـــا فإنــه ال زكــاة عليـــه ولــو كانــت ســـائمة،  فلــو ملــَك املــرُء ناقـــًة أو نــاقطتني أو ثالًث

  .فإن ملك اخلامَس فتجُب عليه شاه، نعم

أو ثامن أو تسع ففيها شاُة أي إذا ملك مخًسا أو ستا أو سبًعا  "ثم يف كل مخٍس شاه": قال

  . واحدة



 

   
 

 

  .. إىل مخس وعرشينفتجب بنت خماض وهي ما تم هلا سنةويف ست وثالثني بنت لبون

فإن ملـَك عًرشـا فعليـه شـاتان، وإحـدى عرشـ وإثنـا عرشـ وثالثـة عرشـ وأربعـة عرشـ، فـإن 

فـإن  ملك مخسة عرش فعليه ثالُث شياه، إىل أن يملـك عرشـين فـإن ملـك عرشـين فعليـه أربـٌع،

  . ملَك مخًسا وعرشين؟ فعليه بنُت خماص

ـــُد "يف كــــل مخــــٍس شــــاة إىل مخــــٍس وعرشــــين": قــــول املصــــنف ــارة، ُأعيـ ــأملوا معــــي العبــ ، تــ

ــنف ــول املصــ ــة  "ثــــم يف كــــل مخــــٍس شــــاة إىل مخــــٍس وعرشــــين": العبــــارة، قــ أال يــــوهم أن اخلمســ

قـد يـوهم ذلـك، وقـد إذا دخلـت عـىل الفعـل املضـارع تفيـُد : وعرشين فيهـا مخـس شـياه؟ نقـول

ا؟ ألن قاعدة الفقهاء وهـي قاعـُد اللغـويني أن احلـَد ال يـدخُل يف : القليل لكنه ليس كذلك، 

  . شارعاملحدود، فمن قال إن بيتي ال إىل الشارع، الشارُع من بيته؟ ليس بيُتك من ال

مخــس وعرشــين ليســت داخلــة يف هــذه القاعــدة بــل هلــا  اإذً "إىل مخــٍس وعرشــين": فلــام قــال

ـــي مســــتثناه ــورة واحــــدة وهـ ــًال باملحــــدود : قاعــــدة بعــــدها، إال يف صــ ــا متصــ ــ ــان احلــــُد جزًئ إذا كــ

ــــق ُيســـــمى  ــد، املرفـ ــن اليـــ ــزٌء مـــ ـــام جـــ ـــاملرفقني فهــ ـــال اهللا كــ ـــا قــ ــ ـــد،  ــن اليــ ـــِدَيُكْم إَِىل {: مـــ ــ ْ َوَأ

فِِق املَْ  ائدة[}َرا فإن املرفق جيُب غسله، ال يستثنى من ذلك إال صـورة واحـدة عنـد فقهائنـا ]٦:ا

  . وهي قاعدة لغوية فقهية

يـدُل عـىل أن اخلمـس وعرشـين هلـا حكـٌم مغـاير،  "إىل مخس وعرشين": ا قول املصنفإذً 

  ما حكمها؟ 

أي ُعمرها  "هلا سنةما تم ": ثم عرف بنت املخاض وهي "جتُب فيها بنُت خماضٍ ": قال

ثى   . سنة، وال جيزُئ ابن املخاض بل جيب أن تكون بنت خماض ُأ

وســميت  "ففيهــا بنــت لبــون"إذا ملــك املــرء ســًتا وثالثــني مــن اإلبــل وكلهــا ســائمة : قــال

ا متت سـنًة محلـت ثـم وضـعت السـنة الثانيـة؛ فلـذلك ُسـميت بنـت لبـون ألن  بذلك ألن ُأمها 

  .ن حينئذ، فأمها محلت وبنت وولدتالتي تضع يكون عندها لب

  

  



 

  

  

 

 

ويف إحــدى وســتني جذعــة هلــا أربــع ، هلــا ســنتان ويف ســت وأربعــني حقــة هلــا ثــالث ســنني

سنينويف ست وسبعني بنتـا لبونـويف إحـدى وتسـعني حقتـانويف مائـة وإحـدى وعرشـين ثـالث 

  .بنات لبون إىل مائة وثالثني فيستقر يف كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة

  ....................... واقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية ثالثون:  ٌفصل

ــون  ــا اســــتحقت أن ُتركــــب ويكــ ــا ألهنــ ــبيل التقريــــب، وســــميت حًقــ ــنتان عــــىل ســ ــغ ســ وتبلــ

  .عمرها ثالث سنني وهي أغىل والبد فيها اإلناث

ني وال جيزُئ وهي الناقة التي هلا أربُع سن "وإن بلغت واحًدا وستني خيرُج جذعةً ": قال 

  . اجلذع

  ."ويف ست وسبعني ابنتا لبونٍ ": قال

  . ، واحلقة ما هلا ثالث سنني"واحد وتسعني من اإلبل ففيها حقتان"

فـــإن  "إىل مائـــٍة وثالثـــني": ، قـــال"ويف إحـــدى وعرشـــين ومائـــة ثـــالُث بنـــات لبـــونٍ ": قـــال

بلغـــت مائـــًة وثالثـــني ُخـــَري بعـــد ذلـــك، فُيخـــرُج عـــن كـــل أربعـــني بنـــت لبـــون، وعـــن كـــل مخســـني 

  . حقة

وبناًء عىل ذلك فلو كان عنده مائتاِن من اإلبل السائمة فإنه خمٌري بني إخراج مخـس بنـات 

  .لبوٍن أو أربِع حقاٍق 

قــدر  النبــي أن «الــنص، وقــد ثبــَت يف الصــحيح مــن حــديث أيب بكــر : الــدليُل عــىل هــذا

  . ، وهذه املقدرات األصل فيها النقل عن النبي »هذا التقدير

  . نعم، هذا الفصل بدأ يتكلم فيه عن زكاة البقر

، البقـر هـو احليـوان املعـروف "وأقُل نصاب البقر أهليًة كانت أو وحشية": يقول الشيخ

  .الزكاةويدخل يف معناه اجلاموس فإن اجلاموَس من جنس البقر، وكُل هذا فيه 

ه قد ثبَت من حـديث معـاذ ريض اُهللا عنـه "وأقُل نصابه ثالثون": قال  أن النبـَي «: أل

ه قال»أمره أن يأخذ الزكاة من كِل ثالثني تبيًعا أو تبيعة وأال آخَذ من البقـِر شـيًئا « :، وجاء أ

ه جيب أن ُخيرجها عىل هذه اهليئة. »حتى تبلغ ثالثني    .فدل ذلك عىل أ



 

   
 

 

وهو ماله سنة ويف أربعني مسنة هلا سنتان ويف ستني تبيعان ثم يف كل ثالثـني وفيها تبيع 

وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية أربعون وفيها شـاة هلـا ، تبيع ويف كل أربعني مسنة

  ...................................................................................سنة 

سـمي تبيًعـا عـىل سـبيل التـذكري مـن بـاب  وُهنـا "يها تبيٌع وهو ماله سنةوف" :يقول الشيخ

ثـى أفضـُل مـن الـذكر، هـذا هـو األصـل  ثـى كـذلك ألن األصـل يف الغـنم أن األُ التذكري أن األُ

: يف طيب اللحم وغالئه، ولذلك يف األصل أن الزكـاة كلهـا ُختـرُج مـن اإلنـاث إال يف مواضـع

ء، ومنهـا إذا كـان النصـاُب كلـه ذكـور فإنـه خيـرُج مـن يف البقر فـإن الت ُهنامنها  بيـع والتبيعـَة سـوا

  . الذكور

ـــه جتـــزُء التبيعـــة، والســـبب أن البقـــر جيـــوز " تبيـــع": قـــال املصـــنف ُهنـــا مـــن بـــاب اإليـــامء أل

ــالوا ألن جـــرت العـــادة بأكـــل حلـــم التبيـــع  عـــام، قـ ــائر هبيمـــة األ ج التبيـــع والتبيعـــة دون سـ إخـــرا

  . لثوركالعجِل وغريه وهو ا

أي بلغ عمره سنة فإن كانت النصاُب أربعني فإنه خيرُج مسنة " والتبيع ما له سنة: "قال

وهــي مــا هلــا ســنتان، وأمــا إذا بلــغ ســتني فيخــرُج تبيعــان أو تبيعتــاِن أو تبيــٌع وتبيعــة، ثــم يف كــل 

ثى   . ثالثني تبيٌع أو تبيعة ويف كل أربعَني ُمسنة ُأ

حــديث أيب بكــر الصــديق : م وقــد ورد فيــه حــديثانبــدأ يــتكلم املصــنف عــن نصــاب الغــن

  ًضا سويد بن غفلة ، بَني أن أقـل نصـاب الغـنم أربعـون، أي أربعـوَن وعمله وحديث أ

يشــمل التــي تعــُد يف النصــاب الصــغرية والكبــرية، عنــد العــد ال " أربعــون": مــن الغــنم، وقولــه

، وإنـام السـُن )وأعدد السـخال علـيهم وال تأخـذها: (فرق بني الصغرية والكبرية كام قال عمر

  . معتٌرب عند األخذ فقط

ـاعز مًعـا " وفيها شاة هلا سـنة: "قال ُد بالشـاة أي الضـأُن واملعـز فتشـمل الضـأن وا ، املـرا

ثى،     .يشمُل الضأن واملعز مًعا إًذاولكن يلزم أن تكوَن ُأ

  

  



 

  

  

 

 

شــهر ويف مائــة وإحــدى وعرشــين شــاتان ويف مــائتني وواحــدة أأو جذعــة ضــأن هلــا ســتة 

اثنان فأكثر من أهل فصل وإذا اختلط ، ثالث شياه ويف أربعامئة أربع شياه ثم يف كل مائة شاة

الزكـــاة يف نصـــاب ماشـــية هلـــم مجيـــع احلـــول واشـــرتكا يف املبيـــت واملرســـح واملحلـــب والفحـــل 

  ............................................................. واملرعى زكيا كالواحد

ًا، فـإ ُقلنا، الشاة "أو جذعٌة ضأٍن هلا ستة أشهر" :قال ن كانـت إما أن تكون معـًزا أو ضـأ

ــنم املعتــــاد فإنــــه جيــــزُء فيهــــا  ــغ ســــنًة كاملــــة، وإن كانــــت مــــن الضــــأِن وهــــو الغــ معــــًزا فالبــــد أن تبلــ

  . اجلذعة وهو ماله ستُة أشهر

ويف مائة وإحدى وعرشين شاتان، ويف مائتني وواحدة ثالث شياه، ويف أربعامئة ": قال

  . ٌح فيهاوهذا واضح، واحلديث وارد ورصي" أربُع شياه، ثم يف كل مائة شاه

عام   .هذا الفصل بدأ يتكلم املصنف عن اخللطة يف زكاة األ

عـام قـد يملكهـا أكثـر مـن شـخص فتـارًة يكـون : يقول الشـيخ رمحـة اهللا عليـه أن هبيمـة األ

ملكهم هلا ملًكا مشاًعا بمعنى أن هؤالء االثنني أو الثالثة أو األربعة كـاألخوة يملكـون هـذه 

ــــاهتم ـــك أن زكـ ـــا  الشـــــياه، فهـــــذا الشــ ــان أو يملكوهنــ ـــك أعيـــ ــا ملــ ــ ـــم يملكوهنـ ــدة ألهنــ ـــاة واحـــ زكــ

ُد  كة أمالك ويملكون ملك أعيان، وهذا الشك فيه وليس املرا كتهم عليها رشا   . ُهناورشا

أن يكــون ملكهــم مفــرًزا ولكــنهم خمتلطــٌة يف األمــور التــي أوردهــا املصــنف : النــوع الثــاين

ــ ـــه عرشـــــين وزيـــ ــه لــ ـــ ـــرُف أ ـــٌد يعــ ـــة، فمحمــ ـــا األربعـــــة أو اخلمســ ـــين ُأخـــــرى ولكنهــ ــه عرشــ ٌد أن لـــ

اختلطــت مًعــا، هــذه اخلُلطــة بالرشــوط التــي ســيوردها املصــنف جتعــُل هــاذين امللكــِني كامللــك 

ــه مفــرز ومــع ذلــك  الواحــد، كــام لــو كــان ملكاهــا ملًكــا ُمشــاًعا فجيــُب فيهــا زكــاٌة واحــدة، مــع أ

  . جعلناها كحكم الصورة األوىل املشاع

ــبيل فلـــو أن رجلـــني: وبنـــاًء عـــىل ذلـــك ــه عـــىل سـ  كـــُل واحـــٍد مـــنهام يملـــُك عرشـــين شـــاًة فإنـ

االنفـــراد ال زكـــاَة عليـــه وأمـــا إذا اختلطـــا مًعـــا فتكـــوُن حينئـــٍذ قـــد بلغـــت أربعـــني فتبلـــُغ النصـــاب 

  . ففيها زكاة

  



 

   
 

 

.......... .............................................................  

ًضــا نقــول لــو أهنــام رجــالن كــُل واحــٍد يملــُك أربعــني شــاًة فلــو كانــا غــَري خمتلطــني : ومثلــه أ

ــا اختلطـا أصـبحت ثامنـني وحينئـٍذ ففيهـا زكـاة شــاة فكـُل واحـٍد مـنهام جتـُب  عليـه زكـاة شـاٍة، و

  . واحدة جتُب عىل كل واحٍد منهام قيمُة نصفها، فنقصت الزكاُة يف حقهام

ــنف إًذا ــى قــــول املصــ ــا كالواحــــد"  :هــــذا معنــ الــــك " إذا اخــــتلط اثنــــان فــــأكثر زكيــ أي كا

  . الواحد، أو كرشكاء رشكة األعيان

  : بدأ يتكلم املصنف عن رشوط اخللطة

إذا اخـتلط اثنـاِن فـأكثر مـن أهـل الزكـاة، البـد أن يكـون مـن أهـل الزكـاة، : قال أول رشط

ر خللطته   . فلو كان أحد الرشيكني كافًرا أو رقيًقا فإنه ليس من أهل الزكاة فال أ

ه البد أن: ، الرشط الثاين"يف نصاب ماشية هلم مجيع احلول: "ثم قال تكون اخللطُة يف  أ

   .مجيع احلوِل ال يف بعضه

أي املكان الذي تبيُت فيه األغنام  ،"اشرتكوا يف املبيِت " أن يكونوا قد: الرشط الثالث

عام مجيًعا "ويف املرسِح " ُد باملرسح املكان الذي جتتمُع فيه األغنام أو البهيمة، األ ، واملرا

ُع فيه لتحلب فيكون مكان حالهبا أي املكان الذي جتتم" واملحلب"لتذهب للمرعى 

   .واحد

ــا، قـــال" والفحـــلِ : "قـــال هبـ أي املرعـــى الـــذي : واملرعـــى: وهـــو الـــذي يكـــوُن فحـــًال لظرا

  . ترعى فيه

فإذا اشرتكت يف هذه األمور اخلمسة فإنه تكون حينئٍذ مشرتكة؛ ألن بعض األحيـان قـد 

عــي فيـــذهب هبـــا ملرًعـــا واحـــد  تكــون اخللطـــة فقـــط يف املرعـــى، يــوزع النـــاس أغنـــامهم عنـــد الرا

  ".زكيا كالواحد" :ال تعتُرب خلطًة، وهذا معنى قوله: فحينئٍذ نقول

  

  

  



 

  

  

 

 

عــي وال احتــاد الفحــل إن اختلــف النــوع  وال تشــرتط نيــة اخللطــة وال احتــاد املرشــب والرا

  ................................................. كالبقر واجلاموس والضأن واملعز

ألن  "وال تشرتط نيـة اخللطـة " األشياء املشرتطة هي األمور السابقة فقط: يقول الشيخ

اخللطـــة ليســـت عمـــًال ألن األشـــياء التـــي يشـــرتط هلـــا النيـــة هـــي األعـــامل واخللطـــة ليســـت عمـــل 

  . وإنام هي وصف، فسائُر األوصاف ال تشرتُط هلا النية

ًفـــا فيرتتـــُب عليـــه احلكـــُم أن اخللطـــة إتـــالف، وكـــُل مـــا كـــان إتال: أن قاعـــدة فقهائنـــا: وقيـــل

  . وإن مل ينوي

ولــذلك فــإن مــن خلــط مــاًال لــه بغــريه ثــم مل يتميــزا وجــب عليــه قيمتــه إن كــان غــري قيمًيــا، 

  ".وال تشرتُط نية اخللطة": وهذا معنى قول املصنف

عـــي: "قـــال ــاد املرشـــب والرا ال يلـــزم املرشـــب وإنـــام املحلـــب، فقـــد يكـــون لكـــل " وال احتـ

عــي قــد يكــون هلــا أكثــر راعــي ألن قــد يكــون ختتلــف واحــٍد مــنهم قــدره الــ ذي ُيرشــُب بــه، والرا

  . باختالف الرعاة وبعد املكان

وإنام يشرتُط أن يكون الفحُل واحًدا بأال خيَص الفحـُل بـبعض " وال احتاد الفحل: "قال

ـــد ال  ـــل واحــ ـــام يكـــــون الفحــ ـــع وإنــ ــل للجميــ ــون الفحـــ ـــزم أن يكـــ ــاِل دون بعـــــض، يعنـــــي ال يلــ ـــ ا

  . متحد

  : الفرق بني الواحد واملتحد

حـــد ـــال لزيـــد بفحـــٍل وعمـــرو بفحـــل، واملتحـــد الـــذي ال يشـــرتط: الوا : يعنـــي ال ُخيـــص ا

يعنــي ال يلــزم أن يكــوَن واحــًدا والــالزُم أال خيــَص أن يكــون أحــُد الفحلــني هــو الطــارق ألحــد 

الني فقط   . ا

ألن لكــل " أن واملعــزوال احتــاُد فحــٍل إن اختلــف النــوع كــالبقِر واجلــاموِس والضــ: "قــال

  . واحٍد منها فحُل خمتلف

  

  



 

   
 

 

 ،وقد تفيد اخللطة تغليظا كاثنني اختلطا بأربعني شاة لكل واحد عرشـون فيلـزمهام شـاة

ر لتفرقة ، وختفيفا كثالثة اختلطوا بامئة وعرشين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة وال أ

ال ما مل يكن سائمة   ... مسافة قرص فلكل حكم بنفسهفإن كان سائمة بمحلني بينهام، ا

هذا املثال ذكرناه قبل قليل، قد تكون اخللطة تفيُد زيادًة يف الزكـاة، كـاثنني كـل واحـد لـه 

أربعون فتجُب عليهم حينئٍذ، اثنان كل واحٍد منهام عرشـون والنصـاُب أربعـون، قبـل اخللطـِة 

  .ال زكاة وبعد اخللطة جتب عليهم شاة واحدة

  .لوجب عىل كل واحٍد شاة واحدة فقط ولو كانوا متفرقني

ر لتفريقه ألن العربَة بالسائمة فقط: يقول ال إذا مل يكن سائًام ال أ   . ا

ة الشــخص الــذي يملــُك مــالني متفــرقني،  ُهنــا ة عــن مســأ يــتكلم املصــنف يف هــذه املســأ

ـــان باخللطــــة، هــــذه عكســــها ــد يملكــــه اثنـ ــــال الواحــ ــذكر أن ا ـــد : ناســــَب أن يــ الشــــخص الواحـ

  . يملُك مالني

ال ما مل يكن سائمةً : "يقول ر لتفرقة ا ، يعني لو أن شخص عنده ماالن وهذان "وال أ

االن سائمة فنقو ر إذا كـان التفريـُق : لا ر له إذا مل يكن سائمًة، وإن كان سائمًة فإن له أ ال أ

  . ملسافة القرص

رجــل عنــده غــنٌم يف رشق مكـــة وغــنٌم آخــر يف غرهبــا، هــذا تفريــٌق للاملـــني، : صــورُة ذلــك

إن الـــذي يف رشقهـــا زكاتـــه خمتلفـــة عـــن زكـــاة الـــذي يف غرهبـــا كـــأن يكـــون الـــذي يف : فهـــل نقـــول

  . عرشون فهل جيمعاِن أم ال؟ هذا معنى كالم املصنف وُهنارشقها 

، يعني "فإن كانت سائمة بمحلني خمتلفني بينهام مسافة قرص فلكٍل حكم بنفسه: "يقول

ــي  ــاء أن النبــ ــــا جــ ــًال،  ــًام منفصــ ــه يأخــــذ حكــ ــ ــُع بــــني متفــــرٍق وال يفــــرُق بــــني «: قــــال أ ال جيمــ

ه يف بلدةٍ مس»جمتمع   . تقلة، فيكون له احلكم املنفصل كأ

  

  

  



 

  

  

 

 

فإذا كان له شياه بمحال متباعدة يف كل حمل أربعون فعليه شـياه بعـدد املحـال وال يشء 

  .عليه إن مل جيتمع يف كل حمل أربعون ما مل تكن خلطة

جتب يف كل مكيل مدخر من احلب كالقمح والشعري والذرة واألرز واحلمص والعدس 

والسمسـم والـدخن والكراويـا والكزبـرة وبـزر القطـن والكتـان والبطـيخ والبـاقال والكرسـنة 

  ................................................................................. ونحوه

فكل حكم بنفسه فإن كان له شياه بمحال متباعدة يف كل حمٍل أربعون فعليه شياه ": قال

ال يف رش ُهنايعني  "بعدد املحال ق مكة أربعون ويف غرهبا مكة أربعون ال نقول إنه بمثابة ا

ال الني؛ ألن العربة با   . الواحد بل هو بمثابة ا

الِ : قبل قليل ُقلنا   . إن قاعدة املذهب أن الزكاة متعلقٌة با

  .يف كل مكان فيه أربعون "فعليه شياه بعدد املحال": قال

أي خلطـة مـع  "يف كل حمل أربعون ما مل تكن خلطـةً وال يشء عليه إن مل جيتمع له ": قال

  . مال غريه فإنه حينئٍذ جيُب عليه لغريه ال بنفسه

ُد به احلبوب والثامر وغريها ُهنابدأ يتكلم املصنف    .عن اخلارج من األرض واملرا

ــن األرض  ــارج مــ ــن زكــــاة اخلــ ــه عــ ــتكلم املصــــنف رمحــــة اهللا عليــ ــال اهللا بــــدأ يــ : وقــــد قــ

ُه َيْوَم َحَصاِدهِ َوآُتوا { عام[}َحقَّ ُج زكاة األرض واجبة عىل امل ]١٤١:األ سـلم إذا كـان لـه وإخرا

ًء كان مالًكا لألرض أو هو الـذي يـزرُع ويملـُك الـزرع دون األرض فليسـت الزكـاة  زرع سوا

واجبــٌة عــىل مالــك األرض فقــط بــل عــىل مــن ملــك الــزرع فقــط أحياًنــا كمــن يكــون قــد اســتأجر 

  . فإنه جتُب عليه زكاة هذا الزرع أرًضا ليزرعها

  

  

  

  



 

   
 

 

  ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسامق

ــاة فيـــه مـــع لزومهــــا  ــه الزكـ ــه ال جتـــُب عليـ ـ ــاب ويظــــن أ ــري مـــن النـــاس خيطـــأ يف هـــذا البـ وكثـ

ـــا منعـــوا زكـــاة اخلـــارِج مـــن األرض،  ، وقـــد عاقـــب اهللا وتأكـــدها يف كتـــاب اهللا  ًمـــا  أقوا

ء  وحكــى اُهللا  ــا أرادوا أن يرصــموا أرًضــا قبــل أن يــأيت الفقــرا أهنــم عوقبــوا بتلــف أمــواهلم 

  . ليأخذوا حقهم

  . من الزكاة فإنه يكوُن سبًبا إلتالفه وهكذا كُل ماٍل يمنُع فيه حُق اهللا 

  : اخلارج من األرض الذي جتُب فيه الزكاة أمور

كــُل مكيــٍل ": ، قــول املصــنف"كــُل مكيــٍل مــدخر مــن احلــب": قــال الشــيخ: األمــر األول

  :يدلنا عىل أن احلَب إذا اجتمع فيه قيدان"مدخر

، بمعنى أن يكون حيفظ ألوقاٍت ُأخرى، فام ال يدخر فإنه : القيد األول أن يكوَن مدخًرا

ٌع من احلبوب ال تدخر فال زكاة فيه حينئذ ُهناكال زكاة فيه، فإنه قد يكون  وا   .أ

األصــُل أن كــل حــٍب مكيــل، هــذا : أن يكــون مكــيًال، وبعــض العلــامء يقــول: القيــد الثــاين

  . أن يكون حًبا مدخًرا  اإذً هو األصل، فالعربُة 

األُشــنان الــذي كــان األوائــل يطبخــون بــه فهــذا لــيس : مــن صــور احلــب غــري املــدخر قــالوا 

  .جيعُل للخدمِة فال جيعُل لالدخار والقوت، وهكذامدخًرا وإنام 

مثـــل املصـــنف بأمثلـــة كثـــرية منهـــا القمـــح والشـــعري والـــذرة والـــدخن واألرز وغريهـــا مـــن 

ـــُب  ـــه حــ ــام املقصـــــود بــ ــيس هـــــذا وإنـــ ــالبطيخ لـــ ـــود بـــ ــور الكثـــــرية والبطـــــيخ وهكـــــذا، واملقصــ األمـــ

ي يؤكـــل ثمـــره فـــال البطــيخ؛ ألن بعـــض النـــاس قـــد يــزرع البطـــيخ ألجـــل حبـــه، لـــيس اجلــح الـــذ

  .زكاة فيه

نعم، كل هذه من الثمـر التـي ختـرُج لكـن برشـط أن يكـوَن ممـا جيعـُل ثمـًرا ُمكـاًال، البـد أن 

، وأما ما ال ُيكال وال ُيدخر فال زكاة فيه كام سيورده املصنف   .يكون مكاًال مدخًرا

  

  



 

  

  

 

 

  ... وال زكاة يف عناب وزيتون وجوز وتني ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان

وهـو العنـب إذا مل ُجيعـل زبيًبــا  "العنـاب"هـذه األشـياء ال زكـاَة فيهـا وهـو : يقـول املصـنف

، طبًعا العنب إذا كانوا يأكلونه حلًوا مبارشًة، والزيتون عىل إحـدى الـروايتني إذا "والزيتون"

عـروف امل "واجلـوز"مل ُيدخر بمعنى إذا كان صاحبه مل جيعله خملًال وأما إذا خللـه ففيـه الزكـاة، 

ــه الزكـــاة،  "والتـــني" ــإن ُجفـــف ففيـ ــه "واملشـــمش والتـــوت والنبـــق"إذا مل ُجيفـــف فـ ، النبـــق نعرفـ

  . "والزعرور والرمان"عندنا، وهو الذي ُيسمى عند العِرب هذا هو النبق، 

املصنف رمحة اهللا عليـه طبًعـا هـو أصـله قـديس مـن بيـت املقـدس ثـم سـكَن مَرصـ وعـاش 

ــياء ـــت  فيهــــا إىل أن مـــــات، وهـــــذه األشـــ ـــالد بيــ ـــ وبــ ـــهورة يف بـــــالد مَرصــ ـــا مشــ ـــا أغلبهــ التـــــي ذكرهــ

ــن مــــن  ــودة عنــــدهم، لكــ ــثامر املوجــ املقـــدس باخلصــــوص، وختتلــــف البلــــدان يف التســــمية ويف الـ

ه ال جتُب فيـه الزكـاة، قـالوا  كـل الـثامر التـي ال : الثامر املشهورة عندنا اآلن التي عىل املشهور أ

  . الدخار مثل الفواكهتكوُن مدخرة، ال تكوُن حتفُظ عىل سبيل ا

ــه قــال وقــد جــاء عــن عمــر  كــه ال زكــاة فيهــا، الُربتقــال : أ إنــه ال زكــاة فيهــا، فكــُل الفوا

ه ال ُيدخر   . والتفاح أل

ــا ـــاة فيهــ ــي ال زكـ ــياء التــ ــن األشــ ــره مثــــل عنــــدنا : مــ ــه ال بثمــ ـــُع بورقــ ــــا ينتفـ ــا كــــان ورًق ــُل مــ كــ

البقدونس مثل عندنا النُعناع، اجلرجري، كل هذه ال زكاة فيها ألهنـا ال ُتـدخر، ولـو كانـت جتـُز 

  . يف السنِة أكثر من مرة وإنام ُتزكى زكاة أموال إن بقي عند املرء ماٌل من بيعها

  : الذي ُيزكى أمران اإذً 

  . احلُب والثمر فقط، ورشُط احلب والثمر أن تكون مما ُيدخر

وبعُض الثامِر قد ُتدخر وقـد ال ُتـدخر مثـل التـني والعنـب فـإن كـان املـرُء سيسـتخدمه مـن 

غــري ادخــار فــال زكــاة، وإن ادخــره بــأن جفــف التــني أو يف العنــِب جعلــه زبيًبــا أو الزيتــون خللــه 

ةففيه حينئٍذ الز   .  كاة عىل حتقيق املسأ

  

  



 

   
 

 

أن يبلـغ نصـابا وقـدره بعـد تصـفية احلـب وجفـاف  :األول:وإنام جتب فـيام جتـب برشـطني

  .......................................... الثمر مخسة أوسق وهي ثالثامئة صاع

  .وإنام جتب يف األمور السابقة برشطني: قال رمحه اهللا

يعــن بعــد  "وقــدره بعــد تصــفية احلــب"صــاب فــيام ســبق وجيــب أن يبلــغ الن: يقــول الشــيخ

ــ ونحــــوه،  ــه مــــن قٍرشــ ــوُن عليــ ــفيته ممــــا يكــ ــه "وجفــــاف الثمــــر"حصــــاده ثــــم تصــ ــود بــ ؛ ألن املقصــ

ــا ثــم جيفــف، والتــني إذا جفــف كــذلك إذا قيــل بتجفيفــه، وغــري ذلــك مــن  الرطــب، يكــوُن رطًب

ــد ــذا بعـ ـــه قبـــل  األمـــور التـــي ذكرهـــا املصـــنف، والزبيـــب إذا ُجفـــف واللـــوز وهكـ اجلفـــاف، أل

  . اجلفاف يكوُن حجمه أكرب، فاملقصود بعد التجفيف

أي أن اخلمســة أوســق تكــون مخســامئة  "وهــي ثالثامئــة صــاعٍ ": ، قــال"مخســة أوثــق": قــال

صاع ألن الوسق الواحد ستون صاًعا، طيب بتقديرنا املعارص تقريًبا عـىل سـبيل التقريـب أن 

وات بقليــل، أقــل بربــع تقريًبــا يعنــي كليــوين ومخســة الصــاع الواحــد ُيعــادل أقــل مــن ثــالث كيلــ

اذا ُقلُت عىل سـبيل التقريـب؟ ألن الصـاَع إنـام هـو وحـدة كيـل  وسبعني عىل سبيل التقريب، 

  . وليس وحدة وزن ونحن نقلناها إىل الوزن لتعامل الناس بالوزن

حـــد ُيعـــاد: وأمـــا عـــىل ســـبيل التقـــدير بوحـــدات الكيـــل فإننـــا نقـــول ُل تقريًبـــا إن الصـــاع الوا

ائـــِة مـــن اللـــرت، فـــإذا رضبتهـــا بثالثامئـــة يكـــون حينئـــٍذ نصـــاُب الزكـــاة، ولكـــن  لـــرتيِن وســـبعني با

أغلب الناس اآلن ال يتعاملون ال يف التمر وال يف الزبيـب وال يف غـريه مـن الـثامر وال حتـى يف 

ــون ــاملون بـــاملوازين فيقولـ ؟ كـــم طـــن؟ كـــم ك: احلبـــوب باملكاييـــل أصـــبح النـــاس اآلن يتعـ يلـــوا

ــا  ُقلــُت لكــم عــىل ســبيل التقريــب فيهــا، وقــد قــدرت عــىل ســبيل التقريــب بنحــٍو مــن ولــذلك أ

ت إال ربع أو ثالث كيلوات عىل أقىص تقريب قدرت به   . ثالث كيلوا

فحينئٍذ من كان عنده زرٌع والزرُع يبلُغ هذا النصـاب أقـل مـن تسـعامئة كيلـوا فإنـه حينئـٍذ 

  . جيب عليه أن ُخيرج زكاته

  

  



 

  

  

 

 

وباألرادب ستة وربع وبالرطل العراقي الف وستامئة وبالقديس مائتان وسبعة ومخسون 

  ......................................................................... وسبع رطل

، األرادب هــذه تقــدر يف بــالد مرصــ كــام ذكــرت لكــم ألن "وبــاألرادب ســتُة وربــع": قــال

ــ إىل أ ـــاش يف مرصــــ ـــنف عـــ ـــن املصـــ ـــرُف عـــ ــاألرادب وال يعـــ ــ ــدرها بــ ـــه رمحــــــة اهللا وقــــ ــــات عليـــ ن مــ

الشـــاميني التقـــدير بـــاألرادب ولـــذلك ال توجـــد التقـــدير بـــاألرادب إال عنـــد فقهائنـــا املرصـــيني 

  . فقط، أما الشاميني فال يقدرون به مطلًقا

قــي": قــال قــي هــو الرطــل "وبالرطــل العرا ــاذا؟ ألن الرطــل العرا قــي  ، قــدر بالرتــل العرا

، وأمـا الرطـل املكـي بعـد ذلـك فقـد َأْمحَـدوهو الذي قدَر به اإلماُم  ان يف عهد النبي الذي ك

ــه هــو الرطــل القــديم الــذي  قــي خاصــة أل كــُربَ حجمــه، ولــذلك الفقهــاء يــوردون الرطــل العرا

  . كان يف عهد الرسول 

ــال ــدَر بالرطــــل القــــديس، "وبالقــــديس": قــ ــا، قــ بالقــــديس أي بالرطــــل القــــديس، قــــدره  ُهنــ

ه أصله قدٌيس من بيـت املقـدس مـن الكـرم بجانـب بيـت املقـدس فقـدرها با لرطل القديس أل

  .باعتباِر أهل األوائل

  . "مائتاِن وسبعٌة ومخسون وُسبَع رطل": قال

احلجــاوي لــه رســالة يف قضــية هــذه األرطــال وأن األرطــال  َأْمحَــدطبًعــا الشــيخ موســى بــن 

ــَف  رســالًة يف األرطــال يف زمانــه، كيــف حتســب  ختتلــف مــن وقــٍت لوقــت ومــن بلــد إىل بلــد، وأ

قريــة اســمها  ُهنــاكالرطــل القــديس والعرييشــ نســبًة للعــريش املوجــود يف بــني مرصــ وفلســطني 

قـــي والرطـــل  العـــريش، والرطـــل العرييشـــ والرطـــل الدمشـــقي والرطـــل احللبـــي والرطـــل العرا

ـــا  ــرَق بينهــ ـــَر الفــ ـــًال وذكـ ـــين رطـ ـــن عرشـ ــًوا مـ ـــي، عــــد نحـــ ــل اليمنـ ــي والرطــ ـــل املكــ املــــدين والرطـ

  .بالعمليات احلسابية

  

  

  



 

   
 

 

الثمرة الثاين أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوهبا فوقت الوجوب احلب إذا اشتد ويف 

  ................................................................... إذا بدا صالحها

ـــا  ــ ـــا اآلن تقريًب ــــُدرها بزماننــ ــانقـ ــة  ُقلنـــ ــــوان ومخســـ ــة كليـ ــ ــــادل مائـ ـــاع ُيعـ ــاع، الصــ ــــة صـــ ثالثامئـ

م، واحســـبها، ارضب  م عـــىل أقـــل تقـــدير وعـــىل أكثـــر تقـــدير ثـــالث كيلـــوات جـــرا وســـبعني جـــرا

ــا أقــول بالتقريــب باآللــة احلاســ نــا  ُهنــابة يطلــع عنــدنا بــالوزن التقريبــي، وأ بالتحديــد  ُقلنــامــع أ

نا نقلناه إىل الوزن، والناس ال يتعاملون اآلن بالكيل وإنام يتعاملون بالوزن ُهناك   .أل

ة متعلقـــة بزكـــاة اخلـــارج مـــن األرض وهـــي مهمـــة، قـــال إن مـــن رشط الزكـــاة : هـــذه املســـأ

وقـت : عنـدنا وقتـان ُهنـاك؛ ألن "كاة مالًكا للنصاب وقت الوجوبأن يكوَن من أخرج الز"

ٍر للوجوب، وما قبل وقت الوجوب ليس وقت وجوب   . وجوب ووقت استقرا

، يعنــي "وقــت الوجــوب يف احلـِب إذا اشــتد": بـدأ يــتكلم املصـنف بوقــت الوجــوب، قـال

فمــن كــان مالًكــا للــزرِع وباعــه مــع : العــربة بملكــك وقــت اشــتداد احلــب يف ســنبله، وبنــاًء عليــه

  . أصله، يعني باع األرض مع احلب قبل اشتداد احلب فالزكاُة إنام تكوُن عىل املشرتي

ــه أن يشـــرتي احلـــب دون األصـــل؛ ألن النبـــي  هنـــى عـــن بيـــع  طبًعـــا املشـــرتي مـــا جيـــوز لـ

بــاع احلــب مــع أصــله : لكــم ُقلــتاده، مــا جيــوز بيــع احلــب قبــل اشــتداده، لكــن الــزرع قبــل اشــتد

  .وهذه من الصور التي جيوُز فيها بيُع احلب قبل بدو الصالحمع األرض وحينئٍذ جيوز، 

لــو أن امــرًئ بــاع احلــَب بعــد وجوبــه يعنــي بعــد االشــتداد وقبــل احلصــاد : الصــورة الثانيــة

ًء عــىل ســبيل  االنفــراد للحــب أو مــع أرضــه، لكــن الزكــاة جتــب عــىل آلخــر فــالبيُع صــحيح ســوا

مـــن؟ جتـــُب عـــىل مالـــك األصـــل؛ ألن العـــربة بوقـــت الوجـــوب، ووقـــت الوجـــوب يف احلـــِب إذا 

  .اشتد

ــال ــدو "ويف الثمــــِر إذا بــــدا صــــالحه": قــ ـــاء كيــــف يكــــون بــ ــاب البيــــع يــــورد الفقهـ ، ويف كتــ

ــأن ي ـــا بـ ــه مـــاٌء الصـــالح، فبـــدو الصـــالِح يف العنـــِب إذا كـــان ســـيجعله زبًي ، يكـــون فيـ تمـــوه حلـــًوا

  .حلو

  



 

  

  

 

 

وجيب إخراج زكاة ، فصل وجيب فيام يسقى بال كلفة العرش وفيام يسقى بكلفة نصف العرش

  ..............احلب مصفى والثمر يابسا فلو خالف وأخرج رطبا مل جيزه ووقع نفال

نعرفـه  وبدو الصالح يف الثمرِة أن حتمر أو تصفر، فإن كانـت رطًبـا وهـو الـذي أغلـب مـا

من الثامر الرطب بأن يبدوا الصالح يف بعض الشجرة، وبدو الصالح يف بعض الشجرة بدو 

  .صالح جلميعها، وبدو صالح شجرٍة واحدة بدٍو لصالح نوعها يف البستاِن كله

جتـــُب الزكـــاة عـــىل : فلـــو بـــدا الصـــالح لتمـــِر مـــثًال ثـــم باعـــه بعـــد ذلـــك، فنقـــول: وبنـــاًء عليـــه

  . لوجوب عليه ال عىل املشرتىمالك األول؛ ألن وقت ا

إن كانت الزروع ُتسقى بال ُكلفـٍة يعنـي أهنـا : بدأ املصنف يتكلم عن مقدار الزكاة، فقال

ــه عــىل جانــب واٍد أو عــىل  ال يتكلــُف فيهــا املــرء وإنــام ُتســقى بمطــر الســامء كــالبعول أو بســبب أ

فيام ال ُيسقى بـام "ذا كـان جانب هنٍر أو ألجل العيون ومل يتكلف يف حفرها ونحو ذلك؛ فإنه إ

  . ، أي ُعرش اخلارج من األرض"كلفة ففيه العرش

يــه  "وفــيام ُيســقى بكلفــةٍ " يعنــي بــأن يكــون املــرء ينــزُع الــدالء مــن البئــر أو ركــَب ماكينــًة تأ

ـــاء مـــثًال، إذا كـــان يـــأيت هبـــا بالنقـــِل هـــو ولـــو  ـــاء مـــن النهـــِر أو مـــن الُبحـــرية يســـموهنا ترعـــة ا با

  .حينئٍذ ُيعترب بكلفة؛ فإنه حينئٍذ جيُب عليه نصف الُعِرش فقط بمكينة فإنه

فيام سقت السامُء «: قال دليُل ذلك ما ثبَت يف الصحيِح من حديث ابن عمر أن النبي 

  .»العرش وفيام سقت النواضُح نصف الُعِرش 

وجيــب "أي يصــفى مــن قرشــه الــذي عليــه،  "وجيــب إخــراج زكــاة احلــب مصــفى": يقــول 

ج  فلــو ": فــال ختــرُج رطًبــا وإنــام ختــرُج يابًســا وهــو متــًرا أن يكــون قــد متــر، قــال "الثمــر يابســاإخــرا

ه حينئٍذ خيتلف املكيال واملقدار، قال"خالف وأخرج رطًبا مل جيزئه اذا؟ أل  "ووقع نفًال ": ، 

  . بل جيُب عليه أن خيرجه متًرا 

  

  

  



 

   
 

 

حها ويكفي واحد ورشط وسن لإلمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صال

  ....................................... ا وأجرته عىل رب الثمرةا خبريً  أمينً كونه مسلًام 

ــاعنــــدنا  ة ُهنــ ــل العلــــم إال مــــذهب : مســــأ ــول وعامــــة أهــ ــذا القــ أن املشــــهور عنــــد فقهــــاء هــ

ُج : اإلمام مالك والرواية الثانية مذهب اإلمـام أمحـد أهنـم يقولـون زكـاة الـزروع ال جيـوُز إخـرا

والثامر إال منها أو من جنسها، يعنـي ال جيـوز لـك أن ختـرج قيمتهـا، فـال جيـوز أن يكـون عنـدك 

مـثًال مزرعـة متـر أو حـب تقـول سـأخرُج نقـًدا بـدًال عنـه، وهـذا قـول أكثـر أهـل العلـم إال مالًكــا 

  . والرواية الثانية مذهب أمحد

ــول الشــــيخ ــن لإلمــــام أن يبعــــث خارًصــــا": يقــ د باخلــــارص هــــو الــــذي حيــــذر ، واملــــ"وســ را

ـه سـجعله زبيًبـا،  ويقدر، وذلك أن التمَر والعنب قد ينتفُع به ابتداًء مع وجوب الزكاة فيـه أل

  : وعىل ما جيف قد يطول املدة، فيأيت اخلارص فيقدر ألمرين

  . بنظره قبل كيله، ما ُيكال وإنام هو عىل الشجر: األمر األول

ه يقدره يابًس : واألمر الثاين   . اأ

  : فتقديره ليس دقيًقا من جهتني اإذً 

ه مل يكله ابتداءً : اجلهة األوىل   . أ

ه قدره يابًسا مع كونه رطًبا: واألمر الثاين   . أ

؛ ألن الكـرم يؤخـذ منـه الزبيـب "يبعث خارًصـا لثمـر النخـل والكـرم": وهذا معنى قوله

ــِر والعنــــب، قـــال "إذا بـــدا صــــالحها" ــا "خـــارٌص واحــــدويكفــــي ": أي بـــدا صــــالح التمـ ، طبًعــ

  . خيرصها خرًصا فقط يقدرها ثم خيرجها بعد ذلك صاحب الثمرة إما منها أو من جنسها

ه إخبار واخلرب يكفي فيه واحد، "ورشط كونه مسلًام ": قال اذا قالوا واحد؟ قالوا أل  ،

رب البـد ألن اخلـ "أمينًـا خبـًريا بـذلك"وجيب أن يكون مسلًام ألن فيهـا معنـى التعبـد وأن يكـون 

  . فيه يعني البد أن يكون مأموًنا يف ذلك

ه خيرج زكـاة بعـد ذلـك فـيام "وأجرته عىل رب الثمرة": قال ؛ ألن املصلحَة له يف قضية أ

  . شاء



 

  

  

 

 

ال الظاهر   .....................وجيب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة ا

ال نوعان ال الظاهماٌل ظاهٌر وماٌل باطن: ا ُد به اإلبل واخلارج من األرض، ، ا ر املرا

ــه جيــُب عــىل ويل األمــر بعــد بعــث الســعاة قــرب الوجــوب": وقــد ذكــر املصــنف يعنــي قبــل  "أ

ال الظاهر"وجوهبا    . "لقبض زكاة ا

ال الباطن وهو زكـاة  ال الباطن فال جيب، لكن جيوز لويل األمر أن يأخذ زكاة ا وأما ا

هــــا، خــــارج األرض  ــا الظــــاهر فالكــــُل يرا ــا باطنــــة خمفيــــة، وأمــ النقــــدين وعــــروض التجــــارة ألهنــ

  . والناس يروهنا

ــه بعــثهم وألن بعــض  إنــه جيــُب عــىل اإلمــام بعــث الســعاة لفعــل النبــي : وقــال الشــيخ أل

هــاء كمــذهب اإلمــاِم مالــك يــرى أن الزكــاة ال جتــُب إال بحضــور الســاعي، جيــب أن حيرضــ الفق

  . الساعي ولو تأخَر بعد ذلك ولو حوًال كامًال 

ة قبــل يف قضــية الُســعاة، السـاعي تتعلــق بــه أحكــاٌم ختصــه، أوًال  ُهنــاعنـدنا  الســاعي : مســأ

ثه ويل األمر وندبـه فهـو نائـٌب من هو؟ الساعي هو الذي بعثه ويل األمر، البد أن يكون قد بع

  : عن ويل األمر، هذا الساعي له أحكاٌم ختصه

ــة كــــام : احلكــــم األول ـــاة إذا طلبهــــا يف األمــــوال الظــــاهرة أو الباطنــ ــاؤه الزكـ ــُب إعطــ ــــه جيــ أ

  . ذكرت قبل قليل، إذا طلب الزكاة فيجُب بذهلا له

إمـام املسـلمني، وعـىل أن هذا الساعي نائٌب عن بيـت مـال املسـلمني وعـن : احلكم الثاين

  . ذلك فإنَك إذا بذلتها له برأت ذمتك وإن مل يرصفها يف املرصف الرشعي، برأت ذمتك

ال، إذا أعطيته الزكاة ثم تلفت مبارشًة : احلكم الثالث أن هذا الساعي أي نائب بيت ا

  . بعد إعطائه إياها فإهنا تربأ ذمتَك كذلك

ـــه : عطيتــه إياهـــا بقليـــل، نقـــوليعنــي الســـاعي رسقـــت منـــه مبـــارشة بعـــد مـــا أ تـــربأ الذمـــة أل

نائــٌب عــن بيــت مـــال املســلمني وويل أمــر املســلمني، فيكـــون نائًبــا عــن املســلمني واملســـتحقون 

ه نائٌب عمن يستحقها   .من املسلمني، فيكون كأ

  



 

   
 

 

ج يف األرض اخلراجية وهي ما فتحت عَ  نوة ومل تقسم بني الغانمني وجيتمع العرش واخلرا

  ............................................................... والعراق كمرص والشام

ـــت ُتعطيـــه إياهـــا، فـــإن  بخـــالف الوكيـــل، الوكيـــل لـــيس نائبًـــا عـــن بيـــت مـــال املســـلمني، فأ

أخطأ ومل يعطها من يستحقها جيـُب عليـَك أن ُختـرَج بـدهلا، وإن تلفـت يف يـده بـأن ُرسقـَت فإنـه 

  . وجَب عليَك أن تبذل بدهلايغرمها فإن مل يغرمها 

  .هذه من الفروقات املهمة بني الساعي والنائب والوكيل عن الباذل اإذً 

ًضـا املهمـة ينا إن شـاء اهللا يف : ومن الفروقـات أ أن السـاعي لـه حـٌظ مـن الزكـاة، كـام سـيأ

  . مستحقي الزكاة، وأما الوكيل فال جيوُز له أن يأخذ من الزكاة درًمها واحًدا

ــاألرايض اخلرجيـــة، واألرايض اخلرجيـــة هـــي ثـــم ذكـــر  ة تتعلـــق بـ ــأ الشـــيخ بعـــد ذلـــك مسـ

ُد بـــه عمـــر  ـــا فـــتح اُهللا  األرايض التــي أوقفهـــا وُيل أمـــر املســـلمني واملـــرا عليـــه  فـــإن عمـــر 

األمصــار أوقــف جــزًءا كبــًريا منهــا، فــأوقف العــراق مــن احلــرية فــام وراءهــا، وأمــا الكوفــة فلــم 

ًدا   . يوقفها، إىل ما وراءها فجعلها سوا

ًدا بمعنــى أهنـا ُتغــل، وأوقـَف الشــام وأوقـف مرصــ فجعلهـا وقًفــا، بمعنــى أن األرض  سـوا

ء كـان مسـلًام أو  غـَري مسـلٍم فهـو بمثابـة املخـتص ملٌك للمسـلمني عامـة، والـذي هـي بيـده سـوا

  . هبا، من باب االختصاص

ة تفصيلها موروٌد يف كتاب األراضني املغنومة يف كتاب اجلهاد، والُعلامء  وهذه املسأ

ة فمشهور املذهب أن األراضني التي فتحت عنوًة وأوقفها عمر : هلم قوالن يف هذه املسأ

ال ُتقطُع بعد ذلك، واملصنف الشيخ وهي السواد يف مرص والشام والعراق أهنا تبقى و

ف كتاًبا سامه  يتكلم عن قضية سواد مرص باخلصوص هل مازال  "هتذيب الكالم"مرعي أ

ه وإن مل يطلب اإلمام : باقيًا أم ال؟ قال عىل مشهور املذهب ًدا باقًيا وأ ه ما زال سوا أ

ال َج لبيت ا   . اخلراج فيجُب عىل من يف يده أن يبذَل اخلرا

  

  



 

  

  

 

 

  .....................................وتضمني أموال العرش واألرض اخلراجية باطل

ــا ســكَن بغــداد أصــبح يــزرع  ــا ســكَن بغــداد وقــد كــان أهــل مــرو  ولــذلك اإلمــام أمحــد 

ء، يزرع داره ثـم خيـرج خراجهـا وجيعلـه يف بيـت مـال املسـلمني؛  ه مالكها ببيع ورشا داره مع أ

طل أخذمها عىل سبيل التامم من قرون متقدمة وعىل سبيل الكلية منـُذ ألن اخلراج واجلزية تع

ًضا بعدها بقرون قليلة، فاملقصود من هذا أن هذا هو املشهور   . يعني أ

ــة ـــة الثانيـــ ـــر : الروايــ ـــه اآلخــ ـــنف يف كتابــ ـــا املصــ ـــال هلــ ـــيخ تقـــــي الـــــدين ومــ ـــار الشــ وهـــــي اختيــ

ـه إذا ُقطعـت يعنـي اقطتعـت يعنـي منحـت ا "هتـذيب الكـالم" جيـة فإهنـا ُمتلــك، أ ألرايض اخلرا

ٍج يف ســواد،  فإنـه جيـوز عـىل الروايــة الثانيـة أن اإلمـام الثــاين أن يـنقَض مـا أوقفــه األول مـن خـرا

وهـذا الــذي عليــه مصــالح املســليمن فــإن األراضــني اآلن يف الشــام ويف مَرصــ كلهــا مملوكــة وال 

ج منها إال من أراد االحتياَط والتطوع   . يلزُم إخراج اخلرا

ة  ة خالفيـة ومشـهور اخلـالف فيهـا يعنــي بقـوة، لكـن عنـدما نـتكلم عـن املســأ وهـذه مسـأ

  . خراج ُهناكا كان 

ــنف ــني أمــــرين: فيقــــول املصــ ـــُع فيهــــا بــ ــة فيجمـ بــــني الُعِرشــــ : أن األرض إذا كانــــت خراجيــ

ج إذا كانت خراجية فيجمُع بني األمرين   . واخلراج، العرش وهو الزكاة، واخلرا

ــان عـــرب املصـــنف بال ــارج مـــن األرض إذا كــ ــاة اخلــ ــمل زكـ ــاة لكـــي تشــ عرشــــ ومل ُيعـــرب بالزكــ

  . مسلًام والعُرش كامًال إذا كان غري مسلٍم، وال نفرق بني ما ُسقي بمؤنة وغريه

ا تكلمنا عن بـاب  ًضا يف كتاب اجلهاد  ة يعني إن شاء اهللا، أو مرت معنا أ وهذه املسأ

  . اجلهاد بالتفصيل

، معنى تضـمني أي "أموال العرش واألرايض اخلارجية باطل وتضمني": يقول املصنف

ء كــانوا  أخــُذ ضــمني عليهــا، باطــل؛ ألن فيــه ظلــًام ملــن هــي بيــده وألن فيــه تعــٍد عــىل العــامل ســوا

مســلمني أو غــري مســلمني، والغالــب أهنــم كــانوا غــري مســلمني يف الزمــان األول، ولــذلك فــإن 

  . هذا الضامن باطل

  



 

   
 

 

قيةونصابه مائة وستون رطال   ........................  ويف الركاز وهو الكنز،  عرا

ه ال يكون  ضامٌن إال بعد الثبوِت يف الذمة، وهـذا مل يثبـت بعـد يف الذمـة  ُهناكواألصل أ

  . ولذلك ال يؤخُذ به الضامن الذي هو الكفالة

ء كــان العســل يؤخــُذ مــن ثمــٍر يملكهــا  "ويف العســل العرشــ": قــال الشــيخ ُهنــا مطلًقــا ســوا

  . هو كأن يكون عنده مزارع برسيم أو غريها أو من األرض فال فرق بينهام

قيـــة": قـــال قـــي وأن "ونصـــابه مائـــة وســـتون رطـــًال عرا ، مـــر معنـــا قبـــُل تقـــدير الرطـــل العرا

قـي هـو الرطـل الـذي كـان يف عهـد النبـي  مائـًة وســتني  ، وفائـدة تقـديرها بكوهنـاالرطـل العرا

ــه  معنـــى ذلـــك أي أن النصـــاَب إذا قـــدرناه يف اخلـــارج مـــن األرض فعرشـــه هـــو الـــذي يكـــون فيـ

  . الزكاة العسل

ــه تســعامئة كيلــوا عــىل أقىصــ تقــدير، شــوف عــىل أقىصــ تقــدير يف  ُهنــاكفلــام قــدرنا  تقريًبــا أ

ــون  ــٍذ يكـــ ــ ـــن األرض؛ فحينئـ ـــارج مــ ــــااخلــ ــــك؟ ألن  ُهنـ ــا ذلـ ــــف عرفنـــ ــــعني، كيـ ــــاكتسـ ـــر  ُهنـ أن ذكــ

ًفا وستامئة رطل عراقي،    . إنه مائٌة وستوَن رطًال، فهو العرش: قال وُهناالنصاب أ

ُد بالركـاز هـو دفـُن اجلاهليـة، املـرء إذا وجـد "ويف الركاِز وهو الكنز": يقول الشيخ ، املرا

ًء كان ظـاهًرا عـىل األرض أو مـدفوًنا يف األرض ممـن جعلـه قبـل اإلسـالم فإنـه ُيسـمى  دفنًا سوا

  . اركازً 

من وجَد يف أرضه ذهًبا أو فضًة فإن كانـت معـدًنا مل ُيسـبك فحكمـه حكـم املعـادن وفيهـا 

  :اخلُمس مرصف الفيء مطلًقا، وإن كان الذي وجده مصنوًعا، مصنوع، فنقول له حالتان

إمــا أن تكــون صــناعته وملكــه جــاهيل أو إســالمي، معنــى جــاهيل أي قبــل ورود اإلســالم 

ـــو ــأن يكـ ـــي إىل هــــذه البلــــدة كــ ــة  ن قبــــل إتيــــان النبـ ــني الفينــ ــد بــ ـــودة توجــ ـــنام املوجـ مثــــل األصـ

ــا، فنقـــول ــدنا توجـــد أصـــنام مـــن ذهـــب ونحوهـ ــاطق عنـ ــمى : واألُخـــرى يف بعـــض املنـ ــذا ُيســ هـ

ه قبل اإلسالم   . ركاًزا أل

  

  



 

  

  

 

 

  ................................... ولو قليال اخلمس وال يمنع من وجوبه الدين

وأمــا إن وجــدت عليــه عالمــة يف اإلســالم أي بلــدان املســلمني مثــل مــا يوجــد بــني الفــرتة 

واألُخرى من الدنانري والدراهم اململوكية التي ُسكت يف عهد املامليك أو الدراهم العباسية 

أو األمويــة أو التــي وجــدت يف بعــض األقطــار بنــاًء عــىل ســكاهتا، فهــذه ُتســمى إســالمية، دفــن 

  . فن جاهيلإسالمي وليس د

الـــدفن اإلســـالمي حكمـــه حكـــم اللقطـــة، ُيعرفـــه ســـنًة فـــإن مل يعـــرف صـــاحبه ملكـــه، وأمـــا 

أي مـن  "ويف الركـازِ ": دفُن اجلاهلية فهذا هـو الـذي يـتكلم عنـه املصـنف اآلن، ولـذلك يقـول

وجَد ذهًبا مصنوًعا أو فضًة مصنوعة وصـناعتها ليسـت مـن عهـد اإلسـالم بـل قبـل اإلسـالم، 

أو قبل ورود اإلسالم يف هذه البلد، فقد تكون بعض البلدان يعني إىل اآلن  بي إما قبل الن

ال يوجــُد فيهــا اإلســالم إال عهــًدا قريــب، مــا دخلهــا إال منــُذ مئــاٍت قريبــة أو ســكنها املســلمون 

  . لفرتٍة قريبة

 ألن القاعدة عند الفقهاء يف كون البلد بلدة إسالم باعتبار أهلها، قـد تكـون البلـد يغلـب

ــدة  ــدة بلـ ــكنها مســـلمون، فحينئـــٍذ نحكـــم بـــأن هـــذه البلـ نية لكـــن مـــدن معينـــة يسـ عليهـــا النرصـــا

هـذه البلـدة بلـدة إسـالمية، مثـل اهلنـد، األغلـب اهلنـدوس : إسالم لظهور الشـعائر فيهـا، نقـول

مثًال، لكن بعـض املنـاطق وتكـون كبـرية جـًدا ُكلهـا مسـلمون، نقـول هـذه بلـدة إسـالم حكمهـا 

  . ها متامحكم اإلسالم في

، أي الذي وجَد عليه عالمُة اجلاهلية وُسمي كذلك من "ويف الركاز وهو الكنزُ ": يقول

ــه كنــز، قــال ، أي ال ينظــر فيــه النصــاب ولــو كــان قلــيًال "ولــو قلــيًال اخلمــس": بــاب التغليــب أ

ج اخلُُمس، وهذا اخلُُمس ُيرصُف مرصف الفيء وال يرصف مرصف الزكاة   .جيب إخرا

ــه ي ــى كونــ ــال ومعنــ ــذلك قــ ــر املســــلمني، ولــ ـــيء يعنــــي ُيعطــــى لــــويل أمــ رصــــف مرصــــف الفـ

، بــل ولــو كـان عليــه ديــن يســتغرقه فالبــد "وفيــه اخلمــس وال يمنــُع مــن وجوبــه الــدين": الشـيخ

  . من اخلمس ألن مرصفه مرصف الفيء

  



 

   
 

 

ون وهي الذهب والفضةوفيها ربع العرشإذا بلغت نصابا فنصاب الذهب باملثاقيل عرش

  ......................................... مثقاالوبالدنانري مخسة وعرشون

ــامن هــذه هــي املهمــة عنــدنا  ــامن، وحكــم زكــاة األ بــدأ املصــنف رمحــة اهللا عليــه بزكــاة األ

ـامن هـي الـذهب والفضـة أو مـا يقـوُم مقـامهام  ـامن، وهـذه األ ألن أكثر الناس تعـاملهم مـع األ

الريــاالت والــدراهم والــدنانري واجلنيهــات والــدوالرات وغريهــا مــن  كــاألوراق النقديــة مــن

  . املُسميات

ـامن بإمجـاع "وهـي الـذهُب والفضـة": قال الشيخ ، أي أن الـذهب والفضـة فيهـا زكـاة األ

أن العلة فيها الثمنية، كُل ما كانت تقوُم بـه : أهل العلم، وحيلُق هبام بناًء عىل العلة التي قلناها

امًنــا ففيــه الســلع، فكــل مــ اليــة والعمــالت فإنــه ُيســمى أ ا كانــت تقــوم بــه الســلع مــن األوراق ا

  . الزكاة حينئذ

وهذا بإمجاع أهل العلم  "إذا بلغت نصابا"أي واحد من أربعني  "وفيه ربع العرش": قال

  . بال خالف

، املثقـــال هـــو الـــذي ُيعـــادل "فنصـــاب الـــذهب باملثاقيـــل عرشـــون مثقـــاًال ": يقـــول الشـــيخ

م،  مـــاٍت وربـــع اجلـــرا الـــدينار اإلســـالمي، والـــديناُر اإلســـالمي ُيعـــادُل يف زماننـــا هـــذا أربـــُع جرا

ـــه ال جتـــُب الزكـــاة فـــيام دون عرشـــين دينـــاًرا أن النبـــي  لـــيس فـــيام دون «: قـــال والـــدليُل عـــىل أ

   .، والعرشون مثقال هي عرشون دينار»عرشين مثقاًال من الذهب زكاة

ا الزكاة يف الذهب عرشوَن مثقاًال واملثقاُل أربع جرامات ورُبع، حينئٍذ يكون نصاُب إذً 

ًما من الذهب، هذا هو نصاُب الذهب   . الزكاة من الذهب مخسٌة وثامنون جرا

بنـاًء عـىل اخـتالف الـدنانري، بعـض الـدنانري  "وبالـدنانري مخسـٌة وعرشـون": قول املصـنف

كانـــت عرشـــون، وأمـــا التـــي قـــدرها  ة التـــي كانـــت يف عهـــد النبــي القديمــة، فالـــدنانري القديمـــ

بــذلك فهــي دنــانري ُأخــرى غــري الــدنانري األوىل التــي كانــت يف الزمــان األول، فقــدرها بالــدنانري 

  .التي كانت يف زمانه



 

  

  

 

 

ونصاب الفضة مائتا درهم والدرهم اثنتا عرشة حبة خروب  ،وسبعا دينار وتسع دينار

  ................................................ أسباع درهمواملثقال درمهوثالثة 

ــذلك جتــــد بعــــض الفقهــــاء يقولــــون ــدينار اإلســــالمي، : ولــ ــاًرا، أي باعتبــــار الــ ــون دينــ عرشــ

وبعضـــهم يقـــول أكثـــَر مـــن ذلـــك أي مخســـٌة وعرشـــون دينـــاًرا أي بالـــدينار الـــذي تغـــَري حجمـــه، 

  . من فضة والدينار هو الذي يكوُن من ذهب، والدرهم يكونُ 

  .هذا بناًء عىل الدينار الذي يعني تغريت زنته ومقداره

: ، هـذا الـذي ورد بـه الـنص لقـول النبـي "ونصـاب الفضـة مائتـا درهـم": يقول الشيخ

د بالضدهم  »ليس فيام دون مخس أواٍق صدقة« واألوقية الواحدة تكون أربعني درًمها، واملرا

ثــم اختلــف يف عهــد الصــحابة ســكه ثــم ســكه  الــدرهم اإلســالمي الــذي كــان يف عهــد النبــي 

  . عبد امللك بن مروان يف وقته

فالذي سكه عبـد امللـك بـن مـروان هـو الـدرهم اإلسـالمي الـذي يـوزُن بـه وكـان يف عهـد 

م، يعنـي أقـل النبي  ائة مـن اجلـرا ماِن ومخس توتسعون با ، والدرهم اإلسالمي ُيعادل جرا

  . بقليل من ثالث جرامات فضة، الدرهم الواحد

فمئتــا درهــم حينئــٍذ، ترضــب مــائتني يف مخســة ومخســة وتســعني فيكــون املجمــوع مخســامئة 

ًما من الفضلة،  كم اآلنإذً ومخسُة وتسعون حرا لكـي ال نخـرج إال  ا ُأريـدك أن حتفـظ وسأسـأ

  . وقد حفظناها

  كم نصاُب الذهِب من اجلرامات؟ 

؟ ثـــم كـــم تقـــدُر ولنقـــل األول لنبـــدأ، كـــم نصـــاهبا باملثاقيـــل لكـــي نحفـــظ حـــديث النبـــي 

  باجلرامات؟ 

ًمـــا، إًذا مـــن  مـــات؟ مخســـٌة وثامنـــون جرا باملثاقيـــل كـــم؟ عرشـــون مثقـــاًال، كـــم تعـــادل باجلرا

م ذهٍب ف   . تجب عليه الزكاةعنده مخسٌة وثامنون جرا

ه قال الفضُة جاء عن النبي  ، واألوقيُة »ليس فيام دون مخس أواٍق من الفضِة زكاة«: أ

  . أربعون درًمها، يعني أهنا مئتا درهم



 

   
 

 

  ......................................ويضم الذهب إىل الفضة يف تكميل النصاب

ائــة، : حينئــٍذ نقــول ا الزكــاُة يف إذً الــدرهم الواحــد كــم ُيعــادل؟ مخســٌة ومخســٌة وتســعون با

  . مخسامئة ومخسة وتسعنيالفضِة كم درهم؟ مئتا درهم، كم ُتعادل؟ 

ــا  ــه ســـيأيت بعــد قليــل فائـــدة أمهيتهــا، ُكــل ســـنة  ُقلـــتاحفظهــا ال تنســاها،  ال تنســاها؟ أل

ًمـا مـن الفضـة، : ه، الفضةسوف تعرف هذا املقدار وتقيُس علي مخسامئة ومخسـة وتسـعون جرا

ًما من الذهب: والذهب   . مخسٌة وثامنون جرا

كلم عن العيار بعد قليل كلم عنها، سأ   . اآلن سأ

، يعنـي معنـى هـذا الكـالم، يقـول "ويضـُم الـذهُب إىل الفضـِة يف النصـاب": يقول الشـيخ

لنســبة النصــاب يف كــل واحــٍد مــنهام؟ كــم  أن املــرَء إذا كــان عنــده ذهــٌب وفضــة فينظــرُ : الشــيخ

  . كُمَل النصاَب كامًال  اإذً نسبة النصاب؟ هذا له نصُف نصاب وهذا نصُف النصاب 

  . ملك النصاب: الذهب ربُع نصاٍب والفضُة ثالثة أرباع نصاٍب فحينئٍذ نقول

لتناســب، وال يقـوم أحــدمها بـاآلخر، ال يقــوم أحــُد النقـدين بــاآلخر وإنــام ينظـُر بالنســبِة وا

ــة أربــــاع  ــاب وثالثــ ــاب فيجمــــع، ربــــُع نصــ ــان أحــــدمها نصــــف نصــــاِب والثــــاين نصــــف نصــ إذا كــ

نصاب فيجمع، لكن لو ملَك ثالثة أرباع نصاب ذهب وجزء يسريجًدا من الفضة؟ أقل من 

الربــع ال زكــاة، ال زكــاة، لــو ملــك ثالثــة أربــاع نصــاب فضــة وُثُمــن نصــاب ذهــب لكــن الــُثُمن 

ة األوىلال زكاة، : ثر، نقولُيعادل ربع فضة أو أك   . فلنعرفها هذه املسأ

  .نرجع إليها بعد قليل إذا نسيتها "وخيرج من أهيام شاء"طبًعا بقي عندنا كلمة 

ة الثانية ة هذه األوراق النقدية التي نتعامُل هبا اآلن كيف يكوُن زكاُهتا؟  :املسأ   يف مسأ

ًء كانت رياالت أو جنيهات أو لـريات أو دراهـم أو : نقول إن هذه األوراق النقدية سوا

ـامن وتقـاُس بالنقـديِن مًعـا، تقـاُس  دنانري سميها ما شئت من العمالت هـي ُتعتـُرب ثمنًـا مـن األ

  . هبام مًعا

  

  



 

  

  

 

 

...................................................................................  

فنعتربهــا جنًســا ثالًثــا مســتقًال، فــإذا جــاء يــوم زكــاة مالــك فــانظر كــم نصــاب : وعــىل ذلــك

ـت، وحينئــٍذ إن بلغــت األقــَل مــنهام  الـذهب وكــم نصــاب الفضــِة يعـادُل بالعملــة التــي متلكهــا أ

ال   . زكيته، زكيت ا

ام هذه يعادل مائة ومخس: نرضُب مثاًال  م الذهب يف وقتنا هذا يف األ ني ريال جرا

ُم الفضة عُرش رياالت، أرضب مائة ومخسني يف مخسة وثامنني، أصبحت إثني  تقريًبا، وجرا

ًفا وسبعامئة ومخسني رياًال، إذا قدرنا نصاب األوراق النقدية بالذهب   . عرش أ

ــة ــذه : وأمــــا إذا قــــدرناها بالفضــ ــة وتســــعني، هــ ــامئة ومخســ ــ ريــــاالت يف مخســ فــــأرضب عرشــ

  . مخسة آالف ووتسعامئة ومخسني ريال، ستة آالف ريالسهلة ما يبغى هلا حساب، 

 ُقلنـاجتُب الزكاُة ملن ملَك ستة آالف ريال تقريًبـا، نحـن : أهيام أقل؟ الفضة، حينئٍذ نقول

نـــا ننظـــر مـــا األقـــل مـــن النصـــابني؛ ألن  عـــىل ســـبيل التقريـــب، مخـــس ريـــاالت أمرهـــا ســـهل، أل

عى فيها حُظ املسكني، وحظ املسكني  ةالزكاة ُيرا   . بالتقديِر باألقل، هذه مسأ

ة الثانيـــة ــأ ــادُل : املسـ ًمـــا وعنـــده ريـــاالت تعـ لـــو أن امـــرًئ عنـــده ذهـــب يعـــادُل أربعـــني جرا

كم؟    ثالثة آالف ريال، فهل فيها الزكاُة أم ال؟ ما رأ

ًمـــا فقـــد ملـــك كـــم؟ نصـــف نصـــاب ذهـــب، ومـــن : نـــأيت أوًال  نقـــول مـــن ملـــك أربعـــني جرا

ملــك ثالثــة آالف ريــال كــم ُيعــادل مــن نصــاب الفضــة؟ نصــف نصــاب الفضــة، فملــك نصــف 

ــن نصـــف نصـــاب الـــذهب ألن نصـــف نصـــاب الـــذهب املفـــروض أن  ــة وأقـــل مـ نصـــاب الفضـ

  . كيف العملية احلسابيةعرفتكم . يكون اثنني وأربعني ونصف، فحينئٍذ ال زكاة عليه

احســبها هبــذه الطريقــة، مــع أن الــذهب قيمتــه، لــو نظــرت لقيمتــه فهــو أكثــر مــن قيمــة  اإذً 

نصاب األوراق النقدية الـذي هـو قـدَر بالفضـة، جيمعـه بالنسـبة ال بالقيمـة، جيمـع الـذهَب مـع 

يف زماننــا ألن الفضــِة مــع النقــد الــذي هــو العمــالت بالنســبِة ال بالقيمــة، والنقــد مقــدٌر بالفضــة 

  .يف زماننا هذا الفضة أرخص

  



 

   
 

 

....................................................................................  

مر يف أزمنة سابقة ذكروها يف التاريخ أهنم احتاجوا إىل الفضـة فقلـت الفضـة فأصـبحت 

  . ب أن األقل هو الفضةقيمة الفضِة نصاب الفضة أغىل، ولذلك نعرب باألقل والغال

ة، نحـــُن  م ذهـــٍب  ُقلنـــاانظـــروا معـــي، عنـــدنا مســـأ كـــم زكـــاة الزهـــب؟ مخســـٌة وثامنـــون جـــرا

خـــالٍص غـــري مغشـــوش، فلـــو كـــان الـــذهُب مغشوًشـــا فننظـــر لنســـبة الغـــش فيـــه، فلـــو كـــان غشـــه 

ـــني ـــا يف اثنـ ـــذهب؟ أرضهبــ ــاب يف الـ ـــم النصــ ــٍذ كـ ــول حينئـــ ـــة؟ فنقــ ائـ ـــٌة وســـــبعوَن : مخســــني با مائـ

ًما ، كيف نعرف الغش؟ هو الذي ُيسمى القرياط، فـإذا كـان القـرياط أربـع وعرشـين ففيـه جرا

الزكاة كاملة، إذا كان قرياطـه ثامنيـة عرشـ، كـم نسـبة ثامنيـة عرشـ مـن األربعـة وعرشـين؟ تقريًبـا 

يس كذلك وال أكثر؟ بىل ثالثة أرباع، هو ثالثة أرباع بالتامم   . ثالثة أرباع أ

كم يكون نصـاب مـن عنـده ذهـب ثامنيـة عرشـة عيـار، احسـبها، ارضب مخسـة وثامنـني  اإذً 

الـــذي يكـــوُن الـــذهب الـــذي يملكـــه عيـــار ثامنيـــة  اإذً يف أربعـــة قســـمة ثالثـــة، مائـــة وثالثـــة عرشـــ، 

ت   . عرش فنصابه حينئٍذ كم؟ مائة وثالثة عرش عىل ذمتك أ

ـه خملـوٌط بغـريه، وغـريه »هـو عرشـوَن مثقـاًال «: قـال كيف عرفنا هـذا مـع أن النبـي  ؛ أل

ـــرياط  ـــين قـ ــد وعرشـ ــذه الطريقــــة، واحــ ــبها هبــ ــه، وهكــــذا احســ ـــاة فيــ ــه ال زكـ ـــذي ُخلــــَط بــ ـــذا الـ هـ

ــًام املبلـــغ،  ــا يف أربعـــة وعرشـــين قســـمة واحـــد وعرشـــين، وهكـــذا، دائـ أحســـبها بالنســـبة، ارضهبـ

عرشـ،  اجلرامات رضب أربعة وعرشين قسمة ما هو عليه، واحد وعرشـين، ثامنيـة عرشـ، اثنـا

ًضا من ذلك   . يوجد ذهب اثنا عرش ويوجد أقل أ

  . ا عرفنا كيف يكون النصاب وكيف يكون القدرإذً 

تــدائي، كيــف تعــرف املغشــوش  ــام أ ُأعيــدها كاملــة، العمليــة احلســابية هــذه أخــذنا مــن أ

  من غريه؟ 

النصــاب مخســٌة ثامنــون مــن الــذهب إذا كــان الــذهُب خالًصــا يعنــي عيــار أربعــة وعرشــين، 

وأمـــا إذا كـــان الـــذهب غـــري خـــالٍص بـــأن كـــان مغشوًشـــا عيـــار واحـــد وعرشـــين ثامنيـــة وعرشـــين 

  .أربعة وعرشين، فينظُر لنسبته



 

  

  

 

 

  .............................................................. وخيرج من إهيام شاء

ترضـب  أن: فإذا كان الذهب الذي عندك كله عيار ثامنية عرش، فالنصاُب يف حقك هـو 

ــ فيكــــون حينئــــٍذ  ــة عرشــ ــ ألن ذهبــــك ثامنيــ ــة عرشــ ــين قســــمة ثامنيــ ــٍة وعرشــ ــة وثامنــــني يف أربعــ مخســ

  . النصاُب يف حقك مائة وكم؟ مائة وثالثية عرش

إذا كـــان الـــذهب الـــذي عنـــدك واحـــد وعرشـــين أرضبـــه يف أربعـــة وعرشـــين قســـمة واحـــد 

  . وعرشين وهكذا

  . احد بحسابهإثنا عرش، خمتلط؟ قدر املتوسط، يعني احسب كل و

ة مهمـة جـًدا، األكثـر عنــدنا  اإذً  هـذا مـا يتعلـق بقضـية كيـف نحسـب النصـاب وهـذه مسـأ

ة األوراق النقديـة، ُكـل سـنة إذا جـاء يـوم  ليس يف الذهب والفضة وإنـام األكثـر عنـدنا يف مسـأ

م الفضـــة اليـــوم؟ اآلن تســـتطيع أن تعرفهـــا يف : تســـعة ثامنيـــة أدخـــل إىل اإلنرتنـــت كـــم ســـعر جـــرا

ـــذ ــبح عنـــــدك هــ ـــا فيصـــ ًمــ ـــامئة ومخســـــة وتســـــعني جرا ــعر يف مخســ ـــذا الســـ ــم أرضب هــ ـــة، ثـــ ه اللحظــ

  . النصاب بعملة بلدك، ال تأخذ منك معرفة النصاب أقل من نصف دقيقة

ــرم،  ــة  اإذً اآلن بالنــــت تســــتطيع أن تعــــرف والنــــت موجــــود يف احلــ ــية معرفــ ــا مــــن قضــ انتهينــ

  .النصاب كيف يكون

أي : ، هذه اجلملة معناها"وخيرج من أهيام شاء": نفعندنا مجلة بقيت عندنا، قول املص

ــام  ــزم أن خيـــرج منهـــا كـ ــن األوراق النقديـــة ال يلـ حـــَق هبـــام مـ يف  ُقلنـــاأن الـــذهَب والفضـــَة ومـــا ُأ

عام جيب أن خيرجهـا منهـا، واخلـارج  ُقلنااخلارج من األرض وكام  عام، هبيمة األ يف هبيمة األ

  .ُهناكجنسها، وكذلك يقال من األرض جيب أن خيرجها منها أو من 

ــًة وجيـــوز أن  ُهنـــاأمـــا  فـــال يلـــزم أن يكـــون مـــن جنســـها فيجـــوز أن خيـــرج زكـــاة الـــذهِب فضـ

ــا أن أخــرج زكــاة الريــاالت جنيهــاٍت مرصــية أو  خيــرج زكــاة الــذهِب أوراًقــا نقديــة، وجيــوُز يل أ

  .دنانية كويتية أو رياالٍت يمينة، جيوُز لك ذلك ال يلزم أن خترجها من جنسها

  

  



 

   
 

 

  ......................................... الستعامل أو إعارةوال زكاة يف حيل مباح معد 

؛ ألن النقـــد حكمـــه كحكـــم اجلـــنس "وخيـــرج مـــن أهيـــا شـــاء": وهـــذا معنـــى قـــول املصـــنف

حقنـا هبـا مـا كـان  الواحد، ولذا مجعنا االثنني لبعٍض يف النصاب فقد جعلنـاه نصـاًبا واحـًدا وأ

  . لنقديةيف حكمها مما تقوم به السلع وهي األوراق ا

لكـــن متـــى خترجهـــا بقيتمتهـــا؟ وقـــت الوجـــوب، يعنـــي وقـــت اجلـــوب كـــم وجبـــت عليـــك 

  . فتخرجها يف ذلك الوقت

ة طويلة، إذا انخفض السعر أو ارتفع؟ قد نجعلها يف األسئلة نعم   .هذه مسأ

أن احلـيل إذا صـنَع، احلـيل ال : يقول الشـيخ رمحـة اهللا عليـه، وهـذا قـول مجهـور أهـل العلـم

ــيل  ــ ـــمى حــ ـــاينيســـ ـــط األول، والرشــــــط الثـــ ــذا الرشـــ ــ ــنوًعا، هــ ـــان مصــــ ــــًدا : إال إذا كـــ ـــون ُمعــ أن يكـــ

  . لالستعامل أو العارية، فإذا اجتمع فيه هذان الرشطان فإنه ال زكاة فيه

لكــن يف إســناده مقــال لكنــه ثبــَت عــن مجــٍع  الـدليُل عــىل ذلــك حــديٍث مــروي عــن النبــي 

وقــد كــان هلــا حــٌيل يف  وعائشــة زوج النبــي كثــٍري مــن الصــحابة مــنهم عائشــة ريض اُهللا عنهــا، 

ا  بذلك، والنبي  وأدركته فيبعُد أن ترتك الزكاة وال يعلم النبي  عهد النبي  تعلمون 

وين بدراهم كانـت عنـده ثـم قلبهـا بيـده «: حرضته الوفاة وُأغمي عليه قال كيـف : وقـال إأ

  . »تصدقوا هبا! ُيالقي حممًدا ربه وعنده هذه؟

ـــي  ــذلك النبـ ــيئًا،  ولــ ـــاء ال خيلفــــون شــ بيـ ـــدقة، األ ـــا تركنــــاه صـ ــيًئا، مـ ــات ومل خيلــــف شــ مــ

بيــاء ُكــل مــا يملكونــه يتصــدق بــه حــال وفــاهتم، وهــذا النبــي  ال نــورُث مــا تركنــاه «: قــال األ

بياء ال نورث، ما تركناه صدقة«، »صدقة   . »إنا معارش األ

يض اُهللا عنهــا ثبــت عنهــا أهنــا كانــت املقصــود مــن هــذا أن عائشــة كــان هلــا ذهــب وكانــت ر

  : يدلنا عىل أن احليل ال ُيزكى ُقلنا برشطنيال خترج زكاته إذا أعارته، هذا 

  .أن يكون مصنوًعا: الرشط األول

  . أن يكون معًدا لإلستعامل أو العارية: والرشط الثاين

  



 

  

  

 

 

...................................................................................  

 أن يكون مصنوًعا وهذا قول اجلمهور، كيف يكون مصنوًعا؟ : نبدأ بالرشط األول

  :ينبني عىل ذلك، "احليل املباح": أي مصنوًعا للبِس املُباح، وهذا معنى قوله

صــنعة ال ُيلــبس هبــا مثــل احلــيل املكســور  ُهنــاكإذا كــان مصــنوًعا صــنعًة ال ُيلــبس، : أوًال  

ه غري ُمعد لالستعامل   .الذي مل ُيصلح هذا ال ُيلبس فهذا فيه الزكاة أل

احلـــيل القـــديم الصـــنعة القديمـــة، فيـــه حـــيل قـــديم تعرفـــه النســـاء، تقـــول ال يمكـــن أن : اثانيًـــ

ـــاء يبحــــــثن  ــبح النســـ ــ ــذا أصــ ـــا هــــ ـــًة يف زماننـــ ــه وخاصـــ بســــ ـــن أن أ ـــيل ال يمكـــ ـــذا احلـــ ــبس هـــ ــ ــ ـــن أ عـــ

املـــوديالت اجلديـــدة وفتنـــوا هبـــا، فنقـــول هـــذه الصـــنعة التـــي أصـــبحت ال ُتلـــبس ففيهـــا الزكـــاة، 

  .فالصنعُة ليست جتعله معًدا للزكاة وكذلك املكسور

إذا كـــان حليًـــا لكنـــه الســـتعامٍل ُحمـــرم، كرجـــٍل عنـــده خـــاتٌم مـــن ذهـــب، ومـــر معنـــا يف  :اثالثًـــ

ة ال باب الطهارة، ما الذي جيوز للرجل من الفضِة و ة مـن الـذهب؟ املـرأ ما الذي جيـوز للمـرأ

  . جيوز هلا كُل ذهب بل ما جرت العادة بلبسه، وما مل جتري العادة بلبسه حيرم

ًة فصــلت قميًصــا مــن ذهــب، وهــذا موجــود، : مثــاُل ذلــك رجــل يف بــالد  ُهنــاكلــو أن امــرأ

اهلنـــد فصـــل قميًصـــا كـــامًال مـــن ذهـــب وصـــورته موجـــودة يلبســـه وخيـــرج بـــه إىل عملـــه ويعـــود، 

  . عنده مال

ة أن تلـبس : لو فصلت قميًصا من ذهب، نقول ـه حيـرُم عـىل املـرأ فيه الزكاة ولو لبسـته أل

ه خارٌج عن العادة   . الذهب غري املعتاد الذي مل يعتد الناس بلبسه أل

  : ثالثة أمور "احليل املباح": من قول املصنفخيرج  اإذً 

 املكسور الذي ال يصلح .  

 القديم الذي ال ُيلبس .  

 املُحرم كالذهب للرجل ونحو ذلك.  

  

  



 

   
 

 

ء أو النفقة   .......................وجتب يف احليل املحرم وكذا يف املباح املعد للكرا

، معنــى كونــه معــًدا لالســتعامل والعاريــة "معــٍد الســتعامٍل أو عاريــة": الرشــط الثــاين قــال

فالبـــد أن يكــون جمزوًمـــا اســـتعامله أو عاريتــه، اســـتعامل املــرأة تســـتعمله أو الرجـــل  النيــة،: أوًال 

ــه  ــد ومنعــ ــه أحــ ــإن طلبــــه منــ ــه، فــ ــه منــ ــن يطلبــ ــــه ســــيعريه إذا جــــاءه مــ ــزم أ يســــتعمله بــــاللبس أو جيــ

عــل ذلــك، بــل جمــرد النيــة، إذا علمــت فحينئــٍذ نيُتــَك ليســت صــحيحة، وال يلــزم مــن النيــِة أن يف

ــه إذا وجــد املوجــب للــبِس لبســته قــد يوجــد عنــدها موجــب، عنــدها، ال توجــد عنــدها  ة أ املــرأ

ــات مـــــثًال،  ـــون الـــــذهب إال يف الزواجـــ ــم ال يلبســ ـــاس أهنـــ ـــراف بعـــــض النــ ـــبس، أعــ ــبات للــ مناســـ

  . يكفي النيُة اجلازمة: فحينئٍذ نقول

ســـنتكلم عنهـــا إن شـــاء اهللا بعـــد صـــالة املغـــرب، وأمـــا إذا نـــوت بيعـــه بمجـــرد النيـــة فقـــط و

  . بمجرد النية مبارشة فيه الزكاة

ء"تكلمنا عنه قبل قليل،  "وجتُب يف احليل املحرم": قال أي  "وكذا يف املباح املعد للكـرا

ــأجري،  ــول ســــأجعله "أو املعــــد للنفقــــةِ "للتـ ــده ذهـــب ويقــ ــون عنــ ، يعنـــي بعــــض األشـــخاص يكــ

  . معد للنفقة عندي إن احتجُت بعت منه، هذا

ال تكفـي النيـُة للـبس ألهنـا ليسـت  ُهنـاإن كان املـرء قـد أعـده للنفقـِة واللـبس مًعـا، فنقـول 

أن النيــة فيــه : خالصـة بــل هـي مــرتددة، ومـن تــرددت نيتــه كمـن ال نيــَة لـه، واألصــُل يف النقـدين

ه ذهب وفضـة، فـإذا كـان الشـخص الـذي عنـده ذ ه عروض أل ه معٌد للبيع وأ هـب التنقل وأ

ة التي عندها ذهب مرتددٌة نيتها بني اللبس واستعامله فإنه حينئٍذ فيه الزكاة   . أو املرأ

ل، انتبهوا من باب التفصيل الكامل اإذً    : عندنا أحوا

ئه ولكنها مل تلبسه فال زكاة عليها: واحد   . إذا كانت نيتها خالصٌة للبسه أو خالصة لكرا

إذا كانــت نيتهــا مــرتددٌة بــني اللــبس والنفقــِة فــإن عليهــا الزكــاة إال أن تلبســه فيكــون : اثنــني

  .تردد فُيعمل بالعمل ُهناعليها فحينئٍذ ال زكاة فيه ألن الفعل مقدٌم عىل النية، ألن 

ة ناوية به النفقة ال اللبس فحينئٍذ فيه الزكاة ولو مل تلبسه مطلًقا: ثالثة   . أن تكون املرأ

  



 

  

  

 

 

فصــل وحتــرم حتليــة املســجد بــذهب أو ، لــغ نصــابا وزنــا وخيــرج عــن قيمتــه إن زادتإذا ب

  ...فضةويباح للذكر من الفضة اخلاتم ولو زاد عىل مثقال وجعله بخنرص يسار أفضل

أي  "وخيـرج عـن قيمتــه إن زادت"ألن العـربة بـه الــوزن،  "إذا بلـغ نصــاًبا وزًنـا" : ثـم قـال

  . زادت عن الوزن، وتقدم الكالُم فيه قبل قليل

ــه مــن "وحتــرم حتليــة املســجد بــذهب أو فضــة": يقــول الشــيخ ــاذا خــص املســجد؟ أل  ،

ــه جيــوز حتليــة املســجد، فنقــول حيــرم حتليــة املســجد وحيــرم : بــاب مــن التقــدير، قــد يظــن املــرء أ

ــة البيـــــت ال بمقـــــابض وال بغريهـــــا ألن النبـــــي  ــال حتليـــ الـــــذي يأكـــــل يف آنيـــــة الـــــذهب إن «: قـــ

  . ، وكذا كل ما استعمَل »والفضة جيرجُر يف بطنه ناًرا

  .الذهب والفضة ال جيوُز استخدامه إال للقنيِة أو للمعاوضة أو للحليِة أو للحاجة

ة يف بــاب الطهــارة  بــدأ يــتكلم املصــنف عــن مــا يبــاُح للرجــل وقــد تكلمنــا عــن هــذه املســأ

  . للمناسبة ُهنااملصنف أوردها  عندما تكلمنا عن اآلنية، ولكن

  ."ويباح للذكر من الفضِة اخلاتم": قال

ــة األوىل ـــِة إال : الروايــ ــبس مــــن الفضـ ـــه أن يلــ ــوُز لـ ـــد فقهائنــــا أن الرجــــل ال جيــ ــهور عنـ املشــ

اخلــاتم فقــط ومــا عــدا اخلــاتم ال جيــوز، فــال جيــوز الســاعُة مــن فضــٍة وال جتــوز النظــارة مــن فضــٍة 

 القـــالدة؛ ألن الــنص إنـــام ورد يف اخلــاتم وال يقـــاُس عليــه غـــريه، وال جيــوز القلــم مـــن فضــة وال

  . هذا املشهور

ه جيوُز ما جرت العادُة من لبسه حليًا: والرواية الثانية   .أ

إشارًة  "ولو زاد عىل مثقال": ، أي ال ينظُر إىل حجمه، وقوله"ولو زاد عىل مثقال": قال

عاة خالف بعض أهل العلم إنام قالوا    .إن أقىص ما يصُل إليه اخلاتم مثقال: ملرا

، لــبس اخلــاتم عنــد الفقهــاء مبــاٌح ولــيس ُســنة، لــبس "وجيعلــه بخرصــ يســاٍر أفضــل": قــال

تم ُمبــاح ولــيس ُســنة، فــإن لــبس املــرُء اخلــاتَم وفيــه لغــات خــاتٌم وخــتٌم وغــري ذلــك فيهــا : اخلــوا

  .ست لغاٍت 

  



 

   
 

 

  ............................اح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب وحلية املنطقة وتب

فإن لبس املـرء اخلـاتم فالُسـنُة أن جيعلـه يف يـده اُليرسـى ألن األحاديـث التـي وردت عـن  

ورد أهنــا بــاليمني وباليســار، وصــححها مجــٌع مــن علــامء احلــديث الكبــار كالــدارقطني  النبــي 

ـه لـبس بـاليمني ضـعيفة وإنـام لبسـه  والبيهقي وقبلهم اإلمام أمحد أن األحاديث التـي وردت أ

ه لبسه باليسار النبي    . باليسار، فأصُح األحاديث أ

  .يف اليسار كام فعل النبي  ا لبُس اخلاتم مباٌح فإن لبسه فاألفضل أن جيعلهإذً 

أي األصـبع الـذي يكـوُن أول اليـد، خنرصـ ثـم بنرصـ ثـم وسـطى  "وجعله بخنٍرصـ": قال

  . ثم سبابة ثم إهبام، فهذا ُيسمى خنرص

  . ، يعني هو األفضل من جعله يف غريه من األصابع"وجعله بخنرص يساٍر أفضل": قال

، "ولـــو مـــن ذهـــب": مـــن الـــذهب والفضـــِة معـــا، قـــال "وتبـــاح قبيعـــة الســـيف فقـــط": قـــال

ـــيح قبيعـــة الســـيف؟ ألن املـــرَء يف الزمـــان األول كـــان إذا بـــارَز  ـــاذا ُأ والقبيعـــة هـــو املقـــبض، و

بالســـيف وقاتـــل يقـــبُض عليـــه قبًضـــا شـــديًدا جـــًدا حتـــى ربـــام ال يســـتطيع أن يفكـــه، لـــو كـــان مـــن 

  .حديٍد ونحوه ربام آذى يده بجرٍح ونحو ذلك

كـان إذا قاتـل مـن شـدة قبضـه عـىل السـيف إذا أهنـى  روا أن عبـد اهللا بـن الـزبري وقد ذك

املعركـَة والقتـال ال يسـتطيُع أن يفــك يـده إال أن ُيسـكَب عـىل يــده مـاٌء حـار، ولـذلك ناســَب أن 

ــه أرفــق باليــد فهــو  يكــون قبيعــة الســيف وهــو مقــبض الســيف أن يكــون مــن ذهــٍب أو فضــة أل

  . ألجل احلاجة

  . ن مجع من الصحابة كانت قبيعة سيفهم من ذهٍب أو فضةوقد ثبت أ

وهـــذه أمـــور ورد عـــن الصـــحابة فعلهـــا عـــىل ســـبيل الـــنص وال ُيقـــاُس عليهـــا غريهـــا : قـــال

ــم  ــن الصـــحابة أهنــ ــد ثبـــت عـ ــو مـــا ُيشـــُد بـــه الوســـط، ُيســـمى منقطـــًة وقـ ــِة وهـ وهـــي حليـــة املنطقـ

  . فعلوه

  



 

  

  

 

 

اح للنسـاء مـا جـرت عـادهتن بلبسـه ويب،واجلوشن واخلوذة ال الركاب واللجـام والـدواة

ف مثقال ة التحيل باجلوهر والياقوت والزبرجدوكره ختـتمهام ،ولو زاد عىل أ وللرجل واملرأ

  ................................................................................باحلديد 

التـــي ُجتعـــُل عـــىل  "وذةُ واخلـــ"وهـــو الـــدرع الـــذي ُجيعـــل عــىل املقاتـــل،  "اجلوشـــن"وكــذلَك 

أي الرسج الـذي ُجيعـُل عـىل اخليـل ونحوهـا  "ال الركاب": رأسه ومها ملحقتاِن باملنطقة، قال

  .وهو الذي يربُط بفم الدابةِ : "واللجام"فإنه ال جيوز حتليته بذهب، 

ُد بالدواة التي جتعُل فيها احلرب فيجعل فيها القلـم، وقـديًام كـان القلـمُ  "والدواة" ال  واملرا

ـه  جيعُل يف اجليب، وأصـبح النـاس جيعلـون اآلن األقـالم يف جيـوهبم، وقـد نـص الفقهـاء عـىل أ

ة إنـام جيـوز هلـا  ة، ألن املـرأ ال جيوُز أن يكون القلُم من ذهٍب وال من فضة ال للرجل وال للمـرأ

  . التحيل بالذهب وأما االستخدام فال جيوز، فالقلم من الذهب والفضة حرام

ـف مثقـال " : قال ، هـذا مـا ذكرتـه "ويباح للنساء ما جرت عادهتن بلبسه ولو زاد عـىل أ

  .لك قبل قليل لكن برشط أن يكون من العادة

ألن هـذا لـيس ذهًبـا وال  "وللرجل واملرأة التحيل باجلوهر والياقوت والزبرجـد " : قال

ريه ولـو كـان أغـىل فضة ومل يرد احلديُث بالنهي عنهام وألن اجلوهرة والياقوت والزبرجـد وغـ

اس وبـني مـا ُيسـمى  اس أغلب الناس ال يعرفونه، أغلب الناس ال يكاد يفرق بني األ كاأل

بالفالسوا أو الزجاج الذي ُيقُس بطريقٍة ُمعينة، ال يعرفه إال اخلبـري، بخـالف الـذهب، أغلـُب 

ه ال النـــاس يفـــرُق الـــذهب مـــن غـــريه ويفـــرق الفضـــة مـــن غريهـــا وخاصـــًة مـــع طـــول اللـــبس فإنـــ

  . يتغري لونه

ولذلك فإن التحيل هبذه األمور وإن غليت فإهنا جـائزٌة للرجـل لكنهـا خـالف األوىل إذا 

ًفا   . كانت غالية ألن فيها إرسا

ـــاذا ورد النهـــي فيـــه؟ ألن النبـــي  بـــَني أن «: وقيـــل حيـــرم وقيـــل يكـــره التخـــتُم باحلديـــد، 

  .»احلديَد حليُة أهل النار

  



 

   
 

 

  ........................................ بالعقيق والنحاس والرصاص ويستحب

هــة عــىل مــا ذكــر املصــنف قــالوا   ــا جــاءه  ألن النبــي : ورصف العلــامُء النهــي فيــه للكرا

ًة قــال ًــا مــن «: مــا معــي، قــال: ، قــال»أصــدقها«: رجــٌل يريــُد أن يتــزوج امــرأ أصــدقها ولــو خامت

ــه ُمبـاح، مــع أن النبــي  ، فتســمية النبــي »حديـد  «: قــال للرجــل هلــذا اخلـاتم مــاًال دل عــىل أ

  . فرماه ذاك الرجل »إنزعه فإنه حليُة أهل النار

هــة خفيفـــة بــل هـــي يف أقىصـــ  هــٌة شـــديدة وليســـت كرا هـــة للــتحيل باحلديـــد كرا فهــذه الكرا

ــدرجات؛ ألن بعــــض أهــــل العلــــم قــــال ــة الثان: الــ ٌم وهــــي الروايــ ــتحيل باحلديــــد حــــرا ــة يف أن الــ يــ

  . املذهب

ــال ــــه صـــفٌر هلــــم، "والنُحــــاس": قـ ــل النـــار أل ــي بــــالتحيل بالنحـــاس ألهنــــا حليـــة أهــ ، والنهـ

ًضا كذلك ُهني عن التحيل به   . والرصاص أ

، الــتحيل بــالعقيق ورد فيــه خــٌرب وهــذا اخلــرب ال يصــح، "ويســتحُب الــتحيل بــالعقيق": قــال

ــ ــام أمحـــد وابـــن اجلـــوزي عـ ــُح حـــديٌث يف الـــتحيل نـــَص مجـــٌع مـــن أهـــل العلـــم كاإلمـ ـــه ال يصـ ىل أ

  .بالعقيق

فإن كان ما ُبنَي عليه االستحباُب غُري ثابت عند املحققني بل عند كبار : وبناًء عىل ذلك

األئمـة املحققــني كأمحــد وغــريه، فــدل ذلــك عــىل أن احلكـَم املبنــي عليــه غــري ثابــت، وهــذا يــدلنا 

ــه ال ُيســتحب التخــتم بــالعقيق وإنــام التخــتم كلــ ه مبــاٌح مطلًقــا بــأي هيئــة وإنــام اســتحب عــىل أ

ــال ــهم قــ ــٌص وبعضــ ــون لــــه فــ ــا أن يكــ ال : بعــــض أهــــل العلــــم عــــىل خــــالف املشــــهور عنــــد فقهائنــ

  . يرشط له الفص

؟ الدبلــة جتـوز ألهنـا خــاتم، ومل ُهنـافــإن الدبلـة سـؤلنا عنهــا آخـر الـدرس : وبنـاًء عـىل ذلـك

لبســـها ولكـــن األفضـــل أن تكـــون يف يلـــزم أن يكـــون اخلـــاتُم لـــه فـــٌص بـــل جيـــوز : يقـــول الفقهـــاء

ـــا  ـــرء هبــ ــائٌز، وإن نـــــوى املــ ـــ، فهـــــذا جـــ ـــون يف اخلنرصــ ـــاليمني، وأن تكــ ـــار وجيـــــوز أن تكـــــون بــ اليســ

  . التسنَُن ُأجر عليها بإذن اهللا 
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ًضــا إال أن يكــون قصــده التشــبه، وال أظــُن مســلًام يقصــد هبــا التشــبه بــإذن اهللا : مــا يتعلــق أ

 بالكفار وإنام يقصد هبا مطلق التسنُن .  

ة فــيام يتعلــق بالــذهب والفضـة أختُرصــ قاعــدهتا برســعة، ونكمــل إن شــاء اهللا  عنـدنا مســأ

عبعد الصالة،  وا   : الذهب والفضة ثالثُة أ

 ةنوٌع جيوز للرج   . ل واملرأ

 ة دون الرجل   . ونوٌع جيوُز للمرأ

 ة معا   . ونوٌع حيرُم عىل الرجل واملرأ

  ِة مًعـــا هــو مـــا كــان مـــن بــاب الرضـــورة، وكــُل مـــا كــان مـــن فالــذي جيــوُز للرجـــِل واملــرأ

  . باب القنية، من باب الُقنية

 ِة دون الرجل وهو التحيل بالذهب والف: النوع الثاين ضـة، وجيـوز ما كان جيوز للمرأ

ــِة والقبيعـــة مـــن الـــذهب  ــيل املنطقـــة بالفضـ ــة الســـيف وحتـ للرجـــل مـــا ورد عـــن الصـــحابة كقبيعـ

حــق بـــه، وجيــوُز اخلـــاتم عـــىل  والفضــة، وأمـــا املنطقــة بالفضـــِة فقــط، ومـــا ورد بـــه الــنص أو مـــا ُأ

  .كُل حليٍة جرت العادة بلبسه: املشهور، وعىل الرواية الثانية

 ِة مًعـــامـــا حيـــرُم عـــىل الرجـــِل واملـــ كـــل اســـتخداٍم غـــري مـــا ســـبق، فيحـــرم عـــىل الرجـــل : رأ

ــوا  ــ ـــالتحف، أو أن حيلـ ــــة كــ ـــا أو فضـ ــة ذهًبــ ـــاب الزينـــ ـــن بــ ــــوهتام مــ ـــا يف بيـ ـــال ويعلقــ ة أن جيعــ ــرأ ــ واملـ

اجلدران أو أن حيلوا املقـابض أو أن جيعلـوا األقـالَم كـذلك، وغـري ذلـك مـن األمـور، كـُل هـذا 

ٌم، وُحكي اإلمجاع عليه، وال   .  أقول هو إمجاع وإنام ُحكي اإلمجاُع عليهاالستخدام حرا

بقيــت عنــدنا بعــض املســائل خيتلــف يف تنقــيح املنــاِط فيهــا، مثــل النظــارة هــذه، هــل جيــوز 

م،  ة أن تكـــون مـــن ذهـــٍب أم ال؟ فمـــن غلـــَب أن النظـــارة اســـتعامٌل قـــال إهنـــا حـــرا النظـــارِة للمـــرأ

ة أن تـتحىل  ومن غلَب فيها أهنا حليٌة ألن النساء اآلن أصبحن يتحلـنيَ  بالنظـارة فيجـوز للمـرأ

  . بالنظارة إن كانت ذهًبا
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ـــه جيـــوز لـــه أن  وأمـــا الرجـــل فـــنفس الكـــالم، إن غلبنـــا أهنـــا حليـــة جـــاز لـــه الفضـــة، وقلنـــا أ

ال جيـوز الـتحيل إال باخلـاتم فقـط كـام هـو مشـهور  ُقلنـان يتحىل بالفضة غري اخلـاتم وإال فـال، وإ

م ُقلنااملذهب أو    . أن النظارَة إنام هي استعامٌل وليست حليٌة فنقول إهنا حرا

ة، التنقـــيح قلتـــه قبـــل قليـــل، والتحقيـــق يكـــون  وهـــذا التنقـــيح حتقيـــُق املنـــاط يف هـــذه املســـأ

  . للمفتي

  ة أخـــرية أخـــتم هبـــا يف ع، قـــد يكـــوُن : الـــتحيلقضـــية عنـــدنا مســـأ ـــوا الـــذهب والفضـــة أ

املطـيل،  ُهنـاخالًصا وقد يكوُن مطليًا وقد يكوُن مشعًبا، واحلكـُم يف الثالثـِة سـواء، لكـن هيمنـا 

  . ومطٌيل هبام يأخُذ حكمهام: والفقهاء يقولون

ُد باملطيل؟    املطيل بالذهب والفضلة يأخُذ حكم الذهب والفضة، لكن ما املرا

دُ : قالوا  باملطيل هو الذي جيعُل عىل اليشِء طبقًة كاملـة، ُجيعـل مثـل القصـدير بحيـث  املرا

ه يمكن استخراجه وحته، هذا هو الذي ُيسمى طـالًء عنـد الفقهـاء الُقـدامى، أمـا الطـالُء يف  أ

د وجيعــل فيــه نســبٌة يســريٌة مــن الــذهب  زماننــا هــذا فهــو أمــٌر خمتلــٌف متاًمــا فهــو ُجتعــل بعــض املــوا

ــةٍ  ــل بطريقــ ــان  وُجيعـ ــُة إن كــ ــه الفضــ ــبغ بــ ــة أو ُيصــ ــادن اخلسيسـ ــة ثـــم يصــــبُغ بــــه املعــ معينــــة كهربائيــ

  . اخلاتُم أو الساعُة لرجل

الطالء الذي يف وقتنا هذا ال قيمَة له عنَد حكـه، وال يمكـن االنتفـاُع بـه بعـَد ذلـك، وبنـاًء 

طـــيل عنـــد عـــىل ذلـــك فعـــىل قاعـــدة فقهائنـــا أن املطـــَيل بـــاملعنى الـــذي ذكـــرت لـــك الثـــاين لـــيس امل

األوائــل الــذي بمثابــة الطبقــة وبمثابــة الغــالف، هــذا املطــيل بالــذهب والفضــة ال يأخــُذ حكــَم 

  . الذهِب والفضة، لكن التورع فيه أوىل

  . نكون بذلك أهنينا هذا الفصل ونكمل إن شاء اهللا متام كتاب الزكاة بعد الصالة

  

  

  



 

  

  

 

 

  .............................................................................أسئلة 

ــا ــول أخونــ ــم  :يقـ ــي عليهــــا منـــُذ ثــــالث ســـنوات وال أعلــــم كــ ــيارة ُأأجرهـــا ومل أزكــ لـــدي ســ

ا ببلٍد آخر، كيف أعرُف زكاهتا؟    جلبُت من أموال ألن أخي هو الذي يؤجُرها وأ

  . سيأيت إن شاء اهللا يف درسنا بعد صالة املغرب، إن شاء اهللا

ا أعلفها  :يقول من احلشيش، ولكنهـا عـروض  –أظن  –عندي غنم ليس فيها سائبة وأ

  . جتارة، ما فهمت؟ لعلك ُتعيد السؤال بعد املغرب إن شاء اهللا

  الراتب إذا كان معظمه أقساٌط وفواتري فكيف نزكيه؟  :يقول

ينا إن شـــاء اهللا، إذا جـــاء يـــوم زكاتـــك وهـــو يـــوم تســـعة ثامنيـــة عـــىل  باختصــار شـــديد وســـيأ

سبيل املثال، إذا جاء يوُم زكاتك امجع أموالك كلهـا التـي يف حسـابك البنكـي، وسـنتكلم عـن 

الدين إن شاء اهللا يف هناية الدرس سنذكُر القاعدة، ثم اخصم الديون التي عليـك أو وجبـت 

  . ملجموع أقَل من النصاب فال زكاَة عليك، وإن كان أكثر ففيه الزكاةعليك، فإن كان ا

  . وسأذكُر القاعدَة كاملًة يف هناية الدرس إن شاء اهللا

عام وجتارة وزراعة، وال أستطيع الزكاة يف يوم واحد؟: عندي مال متعدد :يقول   أ

ــول ا ــ ــُف حــ ــِة خيلتــــ ــول الزراعــــ ــ ــــِة، وحــ ــول الزراعــ ــ ـــن حــ ــــا خيتلــــــُف عـــ ـــام حوهلــ عــ ــدين األ ــ لنقــ

  . والتجارة، فالشك أن كل واحٍد منها خيتلف

  هل عّيل إثم إذا أخرت الزكاة؟  :يقول

  . سنتكلم إن شاء اهللا يف الدرس بعد املغرب عن تأخري الزكاة، سيأيت إن شاء اهللا

  . وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد

  

  


